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V roce 2019 realizovala Místní akční skupina Brána Vysočiny strategii 

komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). V OP 

Z (Operační program Zaměstnanost) vyhlásila navazující výzvy 

na prorodinná opatření, sociální služby a nově také na sociální 

podnikání. V PRV (Program rozvoje venkova) se vyhlásila druhá výzva 

na investice do zemědělských podniků a produktů a diverzifikaci 

zemědělství. V OP ŽP (Operační program Životní prostředí) pak 

vyhlásila dvě výzvy na ÚSES a protierozní opatření i na zeleň v sídlech.

Realizovaly se v PRV projekty v diverzifikaci a v investicích do zeměd. 

podniků z 1. výzvy a v OP Z pokračoval projekt na dětskou skupinu, 

projekt na příměstské tábory, převádění dětí a dětský klub a  projekt 

na soc. služby (soc. právní poradenství, NZDM, streetwork). V IROP 

pak pokračovala realizace projektů na infrastrukturu vzdělávání 

(2 projekty na odborné učebny) a nákup 3 aut pro soc. služby 

(OCH Tišnov, CSS Tišnov). Dále se v IROP řešily 2 projekty 

na bezpečnost v dopravě.

Téměř všechny mateřské a základní školy na území MAS ukončily 

realizaci šablon – projektů zjednodušeného vykazování I. a započaly 

realizaci šablon II. V roce 2020 pak budou vyhlášeny šablony III. Nově 

také šablony realizují ZUŠ Tišnov a SVČ Inspiro. MAS také v roce 2019 

získala dotaci na 3 roky na šablony pro 9 neziskových organizací, 

které se věnují neformálnímu vzdělávání.

Orgány MAS se aktivně scházely a členská základna se lehce 

pozměnila. Čerpali jsme dotace z Jihomoravského kraje, města 

Tišnova i z IROP (SC 4.2). Pořádali jsme různé akce a konaly se mnohé 

aktivity, především ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (v roce 

2019 byla tématem Výměna zkušeností úspěšného hospodaření 

na farmách). Vyhlásili jsme i výzvu na Malý leader ve výši 50 000 Kč 

pro neziskové organizace.

Úvod 
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Základní údaje 

Název: MAS Brána Vysočiny, z.s. 

Sídlo: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov 

Kancelář: Radniční 14, 666 01 Tišnov

Datum založení: 19. 7. 2012 

IČ: 22605568 

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

ID datové schránky: 5sf3ne2 

Webové stránky: www.masbranavysociny.cz

Vedení a zaměstnanci MAS
 

Předseda: Bc. Jiří Dospíšil 

e-mail: jiri.dospisil@tisnov.cz, telefon: 608 271 172 

Zaměstnanci

Vedoucí pracovník SCLLD: PhDr. Libuše Beranová,

e-mail: manager@masbranavysociny.cz, telefon: 777 706 722 

Koordinátor pro OP Z a IROP: Ing. Petr Šústal, MPA,

e-mail: irop@masbranavysociny.cz, opz@masbranavysociny.cz, 

telefon: 704 426 282

Koordinátor pro OP ŽP: Ing. Barbora Gottwaldová, 

e-mail: opzp@masbranavysociny.cz, telefon: 773 843 770

Koordinátor pro PRV: Ing. Milan Kouřil,

e-mail: prv@masbranavysociny.cz, telefon: 774 585 169

Účetní a finanční manažer: Romana Janíková, 

e-mail: romca.janikova@gmail.com, telefon: 737 101 572

Asistentka: Kateřina Jirkůvová,

e-mail: asistent@masbranavysociny.cz, telefon: 775 950 702

Území MAS

Borovník, Braníškov, Březina, Deblín, Heroltice, Katov, Kuřimská Nová 

Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lubné, Maršov, Nelepeč-Žernůvka, 

Níhov, Svatoslav, Tišnov, Úsuší, Vohančice
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Členové a orgány 
spolku v roce 2019

Členové MAS 

K 31. 12. 2019 má MAS Brána Vysočiny 45 členů (12 obcí, 8 FO, 12 NNO, 

6 podnikatelů, 4 školy, mikroregion, charitu, SVČ). Územně máme 

ještě dalších 5 obcí. 

Soukromý sektor 

Fyzická osoba

Mgr. Renata Pleskačová, Tišnov / Mgr. Zdeňka Dohnálková, Tišnov / 

Ing. Miroslav Pálka, Tišnov / Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., Pejškov / 

Mgr. Barbora Kulhánková, Tišnov / Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., Jamné / 

Mgr. Tomáš Blaha, Tišnov / Mgr. Marcela Dvořáková, Lomnice

Nezisková organizace 

Atletický klub AK Tišnov, Tišnov / RC Studánka, z.s., Tišnov / Sportovní 

klub Tenis Tišnov, Tišnov / TIGAL, z.s., Tišnov / TJ Sokol Deblín, Deblín / 

Za sebevědomé Tišnovsko, o.s., Tišnov / ZČ HB 1. Brďo Tišnov GINGO, 

Tišnov / Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, Tišnov / Místní 

Občanský Spolek Tišnováků (MOST), Tišnov / Pro Tišnov, Tišnov / 

EDUNIKA, z.s., Pejškov / HOJNOST z.s., Tišnov

Podnikatel 

ELVEKO CZ s.r.o., Tišnov / Ing. Karel Weigl, Deblín / Ing. Marek Štěrba, 

Deblín / MANEO AGRO s.r.o., Maršov / Petr Malášek, Hájek / František 

Svoboda, Deblín

Veřejný sektor 

Město Tišnov, Tišnov / Městys Deblín, Deblín / Mikroregion Bílý potok /
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Obec Braníškov, Braníškov / Obec Lažánky, Lažánky / Obec Lubné, 

Lubné / Obec Maršov, Maršov / Obec Níhov, Níhov / Obec Svatoslav, 

Svatoslav / Obec Úsuší, Úsuší / Obec Borovník, Borovník / Obec 

Březina, Březina / Obec Vohančice, Vohančice / Střední škola a Základní 

škola Tišnov, Tišnov / Základní a mateřská škola Deblín, Deblín / 

Základní škola Tišnov, nám. 28. října, Tišnov / Základní umělecká 

škola, Tišnov / Inspiro - Středisko volného času, Tišnov / Diecézní 

charita Brno (Oblastní charita Tišnov)  

Orgány MAS 

Orgány spolku jsou: 

• Valná hromada spolku – nejvyšší orgán 

• Programový výbor spolku – rozhodovací orgán, statutární orgán, 

zřizuje pracovní skupiny, kontroluje a řídí zaměstnance a kancelář MAS 

• Výběrová komise spolku – výběrový orgán 

• Kontrolní komise spolku – kontrolní orgán

Programový výbor

•  Předseda: Město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta

•  1. místopředseda: Ing. Marek Štěrba, podnikatel Deblín 

•  2. místopředseda: RC Studánka z.s., Mgr. Pavel Vranka

•  Obec Vohančice, Ing. Petr Blahák, starosta

•  Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno-venkov, p. o., 

Mgr. Iveta Štamberová

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

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

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

•  TJ Sokol Deblín, Zdeněk Wünsch

Výběrová komise

•  Předseda: 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

•  Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta

•  Obec Borovník, Petr Vojtěch, starosta

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

Kontrolní komise

• Předseda: Mgr. Zdeňka Dohnálková, fyzická osoba

•  MANEO AGRO s.r.o., Gabriela Ošťádalová

• Diecézní charita Brno (Oblastní charita Tišnov), Ing. Jaroslava Klapalová

Zaměstnanci a Kancelář MAS

• Vedoucí pracovník CLLD a manažerka MAS - PhDr. Libuše Beranová 

•  Účetní a finanční manažerka – Romana Janíková 

•  Koordinátorka OP ŽP a OP Z – Mgr. Petra Šnepfenbergová 

(do 31. 3. 2019)

•  Koordinátor IROP a OP Z – Ing. Petr Šústal, MPA. (OP Z od 1. 3. 2019)

•  Koordinátorka OP ŽP – Ing. Barbora Gottwaldová (od 1. 3. 2019)

•  Koordinátor PRV – Ing. Milan Kouřil

•  Asistentka – Kateřina Jirkůvová
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Zpráva o činnosti MAS

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se v roce 

2018 začala realizovat. Vyhlašujeme výzvy, hodnotíme projekty, 

dohlížíme na realizaci projektů. Postupně plníme milníky i indikátory 

stanovené v SCLLD.

Evaluační zpráva byla schválena 1. 4. 2019 od MMR.  

http://www.masbranavysociny.cz/index.php/strategie-sclld

Výzvy MAS

Kancelář MAS připravila interní postupy pro OP Z, IROP, PRV a nově 

i OP ŽP, zpracovala návrhy výzev a preferenční kritéria. Dochází 

k častým změnám pravidel i výzev, na které musí MAS reagovat.

Výzvy v OP Z 

V daném období na území MAS Brána Vysočiny byly nadále realizovány 

projekty tří výzev v Operačním programu Zaměstnanost:

1. výzva Podpora prorodinných opatření 

subjekt: Inspiro – středisko volného času Tišnov

projekt: Inspiro – dětský klub a příměstské tábory 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007499 

částka: 3 252 880 Kč

 „Projekt se zaměřuje na 4 klíčové aktivity - příprava prostor, 

dětský klub, doprovod dětí a příměstské tábory. Dětský klub 

(ve školním roce) i příměstské tábory (v době školních prázdnin) 

budou v budově Inspira, kde pro tyto aktivity bude k dispozici třída 

a tělocvična. Vznikne dětský klub pro žáky 1. stupně, kteří nejsou 
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umístěni z kapacitních důvodů v družinách, nebo si je rodiče 

nejsou schopni z pracovních důvodů vyzvedávat v běžné otevírací 

době družin .“

2. výzva Podpora sociálních služeb 

subjekt: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov 

projekt: Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

a odborného sociálního poradenství 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007528 

částka: 2 999 790 Kč

 „V rámci projektu chceme rozšířit 2 stávající sociální služby, jednak 

preventivní službu nízkoprahového Zařízení  pro  děti a  mládež – Klub 

Čas Tišnov a jednak  odborné  sociální  poradenství  Poradnu  Porta

Tišnov. Devítileté zkušenosti fungování obou služeb nám ukazují vyšší 

potřebnost v dané lokalitě, než jsme schopni bez navýšení pracovníků 

uspokojit. Cílem projektu je podpořit cílové skupiny v jejich sociálním 

začleňování, zvýšení informovanosti v sociální a právní oblasti .“

3. výzva Podpora prorodinných opatření 

subjekt: Rodinné centrum Studánka, z.s.

projekt: Dětská skupina v RC Studánka 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009033 

částka: 2 755 988,75 Kč

 „Cílem projektu je umožnit návrat na trh práce rodičům pečujícím 

o malé děti během nebo po ukončení RD. Zaměřuje se na 3 KA 

– vybudování dětské skupiny, vzdělávání pečujících osob 
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a provozování dětské skupiny pro veřejnost po dobu 2 šk. let. Díky 

projektu vznikne dětská skupina s kapacitou 23 míst, jejíž služeb 

využijí rodiče, jejichž děti se z kapacitních důvodů nedostali do MŠ. 

Po dobu dvou let .“

V roce 2019 pak byly vyhlášeny další tři výzvy v OP Zaměstnanost.

4. výzva Rozvoj sociálního podnikání

Výzva s názvem Rozvoj sociálního podnikání byla vyhlášena dne 

24. 4. 2019 s alokací 4 mil. Kč. Příjem žádostí byl ukončen k 30. 9. 2019.

Změnou došlo k prodloužení ukončení příjmu žádostí, a to do              

31. 10. 2019. Školení pro žadatele se konalo 3. 6. 2019. V listopadu 

následovala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti kanceláří 

MAS a vrácení projektů k doplnění. V lednu 2020 pak byly přijaté 

projekty hodnoceny.

Předloženy byly 2 projekty:

subjekt: ŠEDOVÁ pure service, z.ú.

projekt: MAS Brána Vysočiny, z.s. - Založení nové provozovny 

úklidových služeb (sociální podnik) pod společností PERFECT pure 

service, o.p.s. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015772

CZV: 2 000 000 Kč 

Předmětem projektu je rozvoj existujících podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání. Cílem je rozšíření aktivit podniku 

ŠEDOVÁ pure service, o.p.s. na území MAS Brána Vysočiny z.s., která 

bude fungovat na principech integračního sociálního podniku. 

a

subjekt: HOJNOST z.s.

projekt: Podpora vzniku environmentálního sociálního podniku 

s prvky komunitou podporovaného zemědělství v Tišnově 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015748

CZV: 1 997 750 Kč

V projektu si žadatel - spolek Hojnost z.s., klade za cíl vybudovat 

1. env. soc. podnik na území MAS - bezobalovou prodejnu lokálních 

a bio potravin testující a rozvíjející principy komunitou podporovaného 

zemědělství. Prodejna vznikne v Tišnově a vytvoří alespoň 2 pracovní 

pozice (0,5 úv.) pro osoby pečující o malé děti (CS). Projekt podpoří 

vznik env. soc. podniku tím, že zajistí vzdělávání CS vč. hlídání dětí, 

marketing podniku a přispěje na mzdy a provozní náklady v prvních 

2 letech provozu. 

5. výzva Podpora prorodinných opatření

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 5 Podpora 

prorodinných opaření II. k předkládání žádostí o podporu v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost s alokací 8 886 995,25 Kč 

a termínem příjmu žádostí do 31. 10. 2019. Seminář pro žadatele 

proběhl 16. 9. 2019. Výběrová komise zasedla  16. 12. 2019 a výběr 

projektů proběhl 18. 12. 2019. 
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Předloženy byly 2 projekty:

subjekt: Rodinné centrum Studánka, z.s.

projekt: Dětská skupina Potůček v Tišnově 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015753

CZV: 5 250 000 Kč

Cílem projektu je umožnit návrat na trh práce rodičům pečujícím 

o malé děti během nebo po ukončení RD. Projekt navazuje na stávající 

projekt „Dětská skupina v RC Studánka“ a jeho prostřednictvím chceme 

dále provozovat dětskou skupinu pro 23 dětí, které se z kapacitních 

důvodů nedostanou do MŠ. Jejich rodiče se tak budu moci vrátit 

na pracovní trh. Projekt se zaměřuje na 3 KA – dovybavení dětské 

skupiny, vzdělávání pečujících osob a provozování dětské skupiny 

pro veřejnost po dobu 2 šk. let.

a

subjekt: Inspiro – středisko volného času Tišnov

projekt: Inspiro – dětský klub a příměstské tábory II. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015732

CZV: 2 786 197,50 Kč

Projekt se zaměřuje na pokračování úspěšné realizace Dětský klub 

a příměstské tábory, doprovod dětí ze škol na kroužky. Dětský klub 

bude nabízen ve školním roce každý všední den od 12.00 – 17.00 hod.,                 

o prázdninách budou nabízeny příměstské tábory. Vše bude probíhat 

v budově Inspira, kde pro tyto aktivity budou k dispozici třída a učeb-

na. Dětský klub slouží žákům 1. stupně, kteří se z kapacitních důvodů 

nedostanou do družin ve školách, nebo si je rodiče nejsou schopni 

z pracovních důvodů vyzvedávat.

6. výzva Podpora sociálních služeb

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 6 Podpora 

sociálních služeb II. k předkládání žádostí o podporu v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost. Termín pro příjem žádostí byl 

do 31. 10. 2019 a alokace výzvy 6 800 000 Kč. Seminář pro žadatele 

proběhl 16. 9. 2019. Výběrová komise zasedla 16. 12. 2019 a výběr 

projektů proběhl 18. 12. 2019. 

Předloženy byly 2 projekty:

subjekt: Diecézní charita Brno

projekt: Rozšíření služeb odborného soc. poradenství a NZDM II 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015737

CZV: 2 395 250 Kč

Chceme navázat v pokračování již realizovaného projektu v rozšíření 

2 sociálních služeb a to nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Klub Čas Tišnov a odborného sociálního poradenství Poradna Porta 

Tišnov po dobu 22 měsíců. Tyto soc. služby jsou v naší lokalitě 

ojedinělé a ze strany klientů je o ně zájem. Cílem projektu je podpořit 

cílové skupiny v jejich sociálním začleňování, zvýšení informovanosti 

v sociální a právní problematice. 

a

subjekt: Diecézní charita Brno

projekt: Odlehčovací služba OCH Tišnov – pobytová 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015741

CZV: 4 402 702,50 Kč

Cílem projektu je doplnit do regionu ORP Tišnov na území MAS Brána 

Vysočiny pobytovou odlehčovací službu. Pobytová odlehčovací služba 

umožní krátkodobé umístění postiženého či nemocného člověka 

do zařízení sociálních služeb a tím odlehčí pečující rodině, která dobu 

maximálně až tří měsíců může využít k nezbytné regeneraci, vyřešení 

vlastních zdravotních problémů nebo k odpočinku a dovolené. 
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Výzvy v IROP

Výzva č. 1 Infrastruktura vzdělávání

Výzva s názvem „MAS Brána Vysočiny, z.s. – IROP – Infrastruktura 

vzdělávání“ byla vyhlášena 23. 10. 2017 s alokací 5 mil. Kč. 

V roce 2019 byly vydány právní akty a projekty se zrealizovaly.

• Uzpůsobení prostor základní školy ZaHRAda vzdělávacím potřebám 

žáků (žadatel: Základní škola ZaHRAda ) – projekt byl zrealizován 

a finančně ukončen (CSV 2 000 000 Kč )

• Galerie minerálů Tišnov (žadatel: Patriot energy, s. r.o.) – projekt 

byl vybrán ŘO (CSV 1 404 000 Kč) – projekt byl zrealizován, podána 

žádost o platbu 

• Přístavba ZŠ Katov (žadatel: Obec Katov) – žadatel projekt stáhnul, 

finance byly převedeny do navazující výzvy IROP

Výzva č. 2 Infrastruktura sociálních služeb

Dne 22. 8. 2018 byla vyhlášena 2. výzva na Infrastrukturu sociálních 

služeb, výzva byla ukončena  12. 10. 2018. Alokace 1 575 000 Kč. 

Projektům byly vydány právní akty a v roce 2019 byly zrealizovány.

• Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, 

s projektem Pořízení vozidla pro Centrum sociálních služeb Tišnov

V rámci projektu bude pořízeno vozidlo pro terénní pečovatelské

služby. Pořízením vozidla dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti 
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se zdravotním postižením a osob, které mají sníženou soběstačnost 

a potřebují pomoc při zajištění úkonů péče o vlastní osobu nebo 

pomoc při zajišťování chodu domácnosti. Požadované výdaje 

581 788 Kč. Projekt byl i finančně ukončen.

terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením

a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Požadované výdaje 

579 800 Kč.  Projekt byl ukončen, podána žádost o platbu.

• 

• Diecézní charita Brno, s projektem Pořízení vozidel pro Oblastní 

charitu Tišnov

V rámci projektu budou pořízeny dvě vozidla pro terénní pečova-

telské služby. Pořízením vozidel dojde k zajištění péče o více 

klientů, zkrátí se doba, kterou pečovatelky stráví na cestě. Přínosem 

projektu je vyšší dostupnost a kvalita služeb, a tedy snížení počtu 

osob, které s ohledem na to, že nejsou schopny zajistit si péči o svoji 

osobu, musí opouštět své přirozené prostředí a vyhledávat pomoc 

v pobytových zařízeních. V rámci projektu dojde k podpoření osob 
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Výzva č. 3 Infrastruktura dopravy

23. 8. 2018 byla vyhlášena 3. výzva na Infrastrukturu dopravy, výzva 

byla ukončena 19. 10. 2018. Alokace 4 210 540 Kč. 

Byly realizovány 2 projekty:

• Městys Deblín – zvýšení bezpečnosti chodců v obci 

•  Město Tišnov – zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. Brněnské 

Oba projekty jsou v udržitelnosti.

Výzvy v PRV

V programu rozvoje venkova byla výzva na všechny 4 fiše (investice 

do zemědělských podniků, produktů, diverzifikace v zemědělství 

a spolupráce subjektů) vyhlášena 2. 1. 2018. 

Bylo realizováno 9 projektů ve fiši A (jeden žadatel projekt stáhnul, 

původně jich bylo 10) a 2 projekty ve fiši C. Dva projekty měly výbě-

rová řízení, další jen cenové marketingy.  Některé projekty podaly 

žádosti o platbu a proběhly kontroly projektů na místě. 
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Ukončené projekty: 

•  Pivovar Tišnov s.r.o. – nákup a instalace vybavení na rozšíření 

kapacity pivovaru 

•  Veronika Kropáčková – stranový dvourotorový shrnovač píce 

•  Miroslav Trčka – nákup stroje pro SHR Miroslava Trčky 

•  Jiří Bábor – pořízení zemědělské techniky 
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•  MANEO AGRO s.r.o. – samosběrací vůz 

•  Ladislav Matoušek  – obraceč píce 

•  Miloš Urbánek – pneumatický secí stroj a čelní nakladač 

•  Martin Pestr  – balička píce  
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•  Petra Matoušková – rozdružovač balíků 

Výzvy v OP ŽP

Na konci roku 2018 se začaly připravovat také výzvy v OP ŽP (Operační 

program Životní prostředí), které byly vyhlášeny do 28. 2. 2019. Příjem 

žádostí byl do 6. 1. 2020 (posun z původního termínu 24. 10. 2019). 

Výzva č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření

Realizace ÚSES – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter 

a biokoridorů. Alokace 2,5 mil. Kč, výše dotace až 100 %.

Protierozní opatření – zamezení větrné a vodní eroze. Alokace 

2,5 mil. Kč, výše dotace až 80 %.

Výzva č. 2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Alokace 5 mil. Kč, 

výše dotace až 60 %. 

Příjem žádostí na výzvu č. 2 byl ukončen s počtem přijatých projektů 0.

1. 11. 2019 byla vyhlášena 3. výzva z Operačního programu Životní 

prostředí v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Výzva č. 3 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Alokace 5 mil. Kč, 

výše dotace až 60 %.

Animace škol a školských zařízení

Byla prováděna animace škol a školských zařízení (pomoc s výzvou 

č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazová-

ní – Šablony pro MŠ a ZŠ I, pomoc s výzvou č. 02_18_063 – Šablony II – 

mimo hlavní město Praha, osobní, telefonické a e-mailové konzultace). 

Stav podaných žádostí do výzvy 63 od škol na území MAS 

k 31. 12. 2019:

Název projektu Název žadatele Částka v Kč

Šablona 

MŠ Sluníčko Tišnov

Mateřská škola Sluníčko, 

Tišnov, příspěvková 

organizace

623 415,00

Podpora vzdělávání 

na ZŠ a MŠ Deblín II.

Základní škola a Mateřská

škola, Deblín, okres 

Brno-venkov, příspěvková 

organizace

1 840 370,00

Šablony SŠ a ZŠ Tišnov II.

Střední škola a základní 

škola Tišnov, příspěvková 

organizace

346 897,00

Šablony ZUŠ Tišnov

Základní umělecká škola 

Tišnov, příspěvková 

organizace

1 313 734,00

Šablona do MŠ Svatoslav II

Mateřská škola Svatoslav, 

okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace

361 953,00
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Název projektu Název žadatele Částka v Kč

Šablony MŠ Horova II

Mateřská škola 

Na Paloučku, Tišnov, 

příspěvková organizace

614 483,00

Šablony II. ZŠ ZaHRAda Základní škola ZaHRAda 564 292,00

Šablony 

do MŠ Humpolka II.

Mateřská škola, Tišnov, 

U Humpolky, příspěvková 

organizace

630 677,00

Šablony pro ZŠ Katov
Základní škola Katov, 

příspěvková organizace
460 149,00

Šablony SVČ Inspiro
Inspiro – středisko 

volného času Tišnov
1 860 148,00

Šablony ZŠ Smíškova II.

Základní škola Tišnov, 

Smíškova, příspěvková 

organizace

2 201 235,00

Šablony 2 – ZŠ Tišnov

Základní škola Tišnov, 

nám. 28. října, 

příspěvková organizace

2 985 400,00

Lažánky, Níhov – nepodali

Neformální vzdělávání

MAS v roce 2019 získala dotaci reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013

330 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 nefor-

málního 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 polytechnic-

kém 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. 

Jednání orgánů MAS

Valná hromada MAS proběhla začátkem roku, 27. 2. 2019. (pozvánka 

a zápis zveřejněny zde: www.masbranavysociny.cz/index.php/valne-

-hromady )

Činnost programového výboru MAS

Programový výbor se sešel na 9 řádných jednáních (16. 1., 20. 2., 

2. 4., 14. 5., 12. 6., 4. 9., 23. 10., 27. 11. a 18. 12. 2019), ze kterých se 

pořizovaly zápisy. Předseda byl zvolen 27. 2. 2019 po jednání valné 

hromady. Obsahem jednání byla především realizace strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje a návazných dokumentů 

(interních postupů, textů výzev, preferenčních kritérií apod.) 

a administrace a animace MAS do SC 4.2 IROP a její následná realizace.  

Programový výbor schválil návrh rozpočtu spolku i plán činností 

spolku na rok 2019, přijímal nové členy, schvaloval odstoupení členů, 
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přijímal zaměstnance a ukončoval jejich pracovní poměr, rozhodoval           

o otázkách běžné činnosti spolku, vybíral projekty k podpoře a plnil 

usnesení valné hromady spolku mezi jednotlivými valnými hromada-

mi spolku.

Programový výbor se sešel kvůli výzvám v OP Z na prorodinná opat-

ření a sociální služby dne  18. 12. 2019. Zápisy z výběru projektů jsou 

zveřejněny na webu MAS.

Činnost výběrové komise MAS

Výběrová komise se sešla 27. 2. 2019 k volbě předsedy. 

Výběrová komise se sešla v daném období 16. 12. 2019 kvůli hodnocení 

výzev v OP Z na prorodinná opatření a sociální služby. Zápisy 

z hodnocení projektů jsou zveřejněny na webu MAS.

Činnost kontrolní komise MAS

Kontrolní komise se sešla 6. 2. 2019 ke kontrole období 7-12/2018 

a  před konáním valné hromady připravila zprávu pro VH 27. 2. 2019. 

Předsedkyně byla zvolena 27. 2. 2019 na jednání staronové kontrolní 

komise. Dále se kontrolní komise sešla  22. 7. 2019 a kontrolovala 

období 1-6/2019 a 4. 11. 2019, kdy kontrolovala postupy hodnocení. 

Organizační a provozní záležitosti

K 31. 12. 2019 má MAS Brána Vysočiny 45 členů.

Členové spolku

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 Hojnost, z.s., Zájmová skupina 

Místní prostředí a regionální rozvoj.
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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).

Orgány spolku

Valná hromada MAS proběhla začátkem roku, 27. 2. 2019.

Byla po uplynutí 1 roku převolena 11 členná výběrová 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 Voj-

těch, starosta, AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D. a Městys Deblín, 

Jiří Vitanovský, starosta). Jejím předsedou zůstal Ing. Rudolf Mašek 

zastupující SŠ a ZŠ Tišnov.  

Po uplynutí 2 let byly zvoleny členky kontrolní komise MAS Brána 

Vysočiny: Mgr. Zdeňka Dohnálková, fyzická osoba, MANEO AGRO s.r.o., 

Gabriela Ošťádalová, Diecézní charita Brno, Ing. Jaroslava Klapalová. 

Předsedkyní byla zvolena Mgr. Zdeňka Dohnálková, fyzická osoba.

Valná hromada převolila po 2 letech i 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, 

TJ Sokol Deblín, Zdeněk Wünsch, Hnízdo – spolek pro komunitní 

vzdělávání, Mgr. Tomáš Laušman, Základní a mateřská škola Deblín, 

Mgr. Iveta Kosová, ředitelka. Jeho předsedou zůstalo Město Tišnov, 

Bc. Jiří Dospíšil, starosta.

Všechny změny v orgánech jsou nahlášeny na rejstříkový soud v Brně 

i žádostí o změnu na MMR.

Zaměstnanci a Kancelář MAS

Od 15. 11. 2016 je na celý úvazek v projektu IROP specifický cíl 4.2 

– Provozní a animační výdaje na pozici Vedoucí pracovník SCLLD 

zaměstnána PhDr. Libuše Beranová a zároveň na rok 2019 s ní byla 

uzavřena DPP na pozici manažerka MAS (5 hodin měsíčně). 

Romana Janíková vede účetnictví v roce 2019 na DPP ve výši 5 hodin 

měsíčně a má DPČ na 0,4 úvazek jako účetní a finanční manažerka 

projektu IROP specifický cíl 4.2 – Provozní    a animační výdaje. 

Mgr. Petra Šnepfenbergová pracovala na DPP jako koordinátorka 

OP ŽP a OP Z do 3/19, koordinaci OP Z  předala od 1/19 na DPČ 

na Ing. Petra Šústala, MPA. Ten již od r. 2018 pracuje i jako 

koordinátor IROP. Od 1/19 má tedy 0,5 úvazek na OP Z a IROP. 

Další 0,25 úvazek na DPČ na OP ŽP získala od 4/19 Ing. Barbora 

Gottwaldová. Také pracuje na DPP od 01/2019 do 06/2019 

a od 07/2019 do 12/2019 na DPČ koordinátor pro PRV Ing. Milan Kouřil.

Kateřina Jirkůvová pracovala na DPP od 01/19 do 4/19 a od 5/19 

do 12/19 na DPČ, obě dohody byly na asistentku.

Webové stránky MAS jsou pravidelně aktualizovány. Kancelář MAS 

komunikovala s veřejností, členy MAS, žadateli, řídícími orgány 

(e-maily, telefony, články…). Dále zajišťovala administraci výzev, 

semináře pro žadatele a příjemce, chystala jednání orgánů spolku, 

připravovala akce MAS.

MAS pomáhala obcím, podnikatelům i neziskovým organizacím 

vyhledávat a psát žádosti o dotace. 

MAS Brána Vysočiny má zřízenu živnost na dotační poradenství. 

Pro interní potřeby byl vytvořen Ceník dotačního poradenství.

Kancelář MAS se také pravidelně zúčastňuje setkávání MAS na krajské 

i národní úrovni. V rámci Krajské sítě (KS MAS) a národní sítě MAS (NS 

MAS) jsou to zejména formální a neformální setkání a valné hromady. 

Dále se kancelář MAS účastní vzdělávacích školení a seminářů pořáda-
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ných ze strany řídících orgánů. MAS také jezdí na exkurze do zahraničí 

především na sdílení dobré praxe.

Dotace

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, 

na zmapování studánek a vydání Atlasu studánek na Tišnovsku 

(termín ukončení 31. 12. 2019).

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. 

Projekty

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 nezisko-

vými 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). 

Různé

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 
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2. setkání z cyklu na téma Zpracování živočišné produkce, požadavky 

na zpracování, odbyt vlastní produkce proběhlo 30. 4. 2019 

3. setkání z cyklu na téma Zkušenosti s prodejem, odbyt, marketing, 

obchodní strategie proběhlo 15. 5. 2019  

4. setkání z cyklu na téma Zpracování rostlinné produkce (vlastní, 

službou), požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce 7. 6. 2019 

5. setkání z cyklu na téma Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce 

(KDŘ), možnosti spolupráce proběhlo 9. 9. 2019 
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6. setkání z cyklu na téma Nové možnosti ve zpracování a odbytu 

produktů z farmy – diverzifikace činností proběhlo 4. 10. 2019 

1. seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě 

a výrobu uzenářských výrobků, sdílení příkladů dobré praxe, 

spolupráci zemědělců a zpracovatelů, možnosti finančních podpor 

z PRV proběhl 29. 4. 2019 

2. praktický seminář zaměřený na legislativu uvádění masa a mas-

ných výrobků na trh, sdílení příkladů dobré praxe, spolupráci země-

dělců a zpracovatelů proběhl 22. 10. 2019 

Exkurze na Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy, inspirace 

potravinových iniciativ v ČR ve dnech 14.-15. 10. 2019 v Příboru 

a jeho okolí.

Smlouvy a objednávky s Celostátní sítí pro venkov se v roce 2019 

splnily, zbývá zrealizovat brožuru na zpracování masa, bude dle dohody 

vydána na jaře 2020.
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Zpráva o hospodaření 
MAS v roce 2019

Výnosy, dotace, dary

Místní akční skupina Brána Vysočiny (dále jen MAS) hospodařila v roce 

2019 s finančními prostředky z pěti přidělených dotací, s finančními 

prostředky vlastními a finančními prostředky půjčenými bezúročnou 

návratnou finanční výpomocí členských obcí MAS.

Dotace JMK

Z dotačních prostředků se jednalo o dotaci z „Programu rozvoje ven-

kova Jihomoravského kraje“ v celkové výši 100 000 Kč, jejíž účelem 

byla podpora provozu MAS Brána Vysočiny. Tato dotace byla vyúčto-

vána a vyčerpána v plné výši. Poskytovaná dotace představuje 

max. 50 % základu pro stanovení výše dotace, která činí 200 000 Kč. 

Dotace JMK K 31. 12. 2019 V tis. Kč

VÝNOSY celkem 100 

NÁKLADY celkem 200

cestovné 15

služby  4

mzdové náklady 148

zákonné pojištění 33

VH před zdaněním
hrazeno z vlastních 

zdrojů (50 %)
-100

VH po zdanění 0
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Dotace města Tišnova

Druhá dotace byla poskytnuta městem Tišnovem v celkové výši 

50 000 Kč. Tato mimořádná dotace byla použita na podporu provozu 

MAS na pokrytí 5% spoluúčasti mzdových prostředků pracovníků 

SCLLD dotace MMR v rámci IROP 4.2. K 31. 12. 2019 byla dotace 

zcela vyčerpána.

Dotace TISN_2017 K 31. 12. 2019 V tis. Kč

VÝNOSY celkem 50 

NÁKLADY celkem 50

mzdové náklady 40

zákonné pojištění 10

VH před zdaněním 0

VH po zdanění 0

Dotace Tišnov – Studánky na Tišnovsku 

Třetí dotace byla poskytnuta městem Tišnovem v celkové výši 

20 000 Kč. Tato řádná dotace sloužila k financování projektu „Studánky 

na Tišnovsku“. K 31. 12. 2019 byla dotace zcela vyčerpána, použila 

se zpracování soupisu studánek na Tišnovsku a na vydání brožurky 

„Atlas studánek na Tišnovsku“.

Dotace Tišnov 

– Studánky 
K 31. 12. 2019 V tis. Kč

VÝNOSY celkem 20 

NÁKLADY celkem 31

ostatní služby 15

mzdové náklady 15

VH před zdaněním
hrazeno z vlastních 

zdrojů
-11

VH po zdanění 0

Dotace MMR

Čtvrtá dotace byla poskytnuta z MMR z IROP do roku 2023 na základě 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 1. 11. 2016 na projekt „Zlepšení 

řídících a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny“, jehož 

cílem je posílení kapacit při přípravě a následně realizaci Strategie ko-

munitně vedeného místního rozvoje MAS v období 2014 – 2020 ve výši 

8 515 750,60 Kč z celkové částky 8 963 948 Kč (5% spoluúčast MAS). 

V rámci průběžných plateb v roce 2019 vyúčtovala MAS výdaje 

ve výši 1 442 319,72 Kč, tyto prostředky byly proplaceny ve výši 

1 213 645,03 Kč a zbývající částka 228 674,69 Kč bude doplacena 

v závěrečné ŽoP za 2019 v květnu 2020. 

Dotace IROP 4.2 K 31. 12. 2019 V tis. Kč

VÝNOSY celkem 1 402 

NÁKLADY celkem 1 489

spotřeba materiálu 75

Cestovné 7

Občerstvení 14

ostatní služby 80

mzdové náklady 1 010

zákonné pojištění 299

ostatní sociální 

pojištění
4

VH před zdaněním
hrazeno z vlastních 

zdrojů
-87

VH po zdanění 0

Finanční plán pro 5. etapu projektu za rok 2020 je nastaven 

na 1 413 060,66 Kč.
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Dotace MŠMT

Pátá dotace byla poskytnuta z MŠMT z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 

26. 9. 2019 na projekt „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na 

Tišnovsku“, pod registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_0

71/0013330 na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 ve výši 10 629 806 Kč. 

V rámci průběžných plateb v roce 2019 MAS obdržela první zálohovou 

platbu ve výši 3 000 00 Kč.

Výdaje na dotaci v roce 2019 žádné nebyly.

  

Spolková činnost

MAS Brána Vysočiny hospodaří také s vlastními finančními prostředky. 

Tyto prostředky získává prostřednictvím členských příspěvků 

od podnikatelů, obcí a měst, neziskových organizací a fyzických osob. 

V roce 2019 bylo na členských příspěvcích vybráno 152 800 Kč. 

Náklady související se spolkovou činností jsou ve výši 59 120,76 Kč, 

tvoří je převážně spotřeba materiálu, cestovné, občerstvení, ostatní 

služby, poštovné, poskytnuté členské příspěvky atd.).

SZIF

Další příjmy tvořily příjmy z hlavní činnosti z akcí ve spolupráci 

s Celostátní sítí pro venkov (SZIF) v rámci činností organizačního 

zajištění a propagace realizované politiky udržitelného rozvoje 

venkova při exkurzích, workshopech a tvorbě propagačních 

materiálů ve výši 311 217 Kč. Náklady na tyto příjmy byly 224 151 Kč. 

Hospodářský výsledek ve výši 87 066 Kč je předmětem daně z příjmu. 

Finanční dar

Finanční dar ve výši 7 060 Kč (byl dán do pokladny z Jarmarku 

konaného dne 28. 9. 2019), tento finanční dar se použije v roce 2020 

na vítězný projekt vzešlý z Jarmarku ze dne 28. 9. 2019 na nákup 

vratných kelímků na veřejné akce.   

Hmotný dar Limonády na Jarmark konaný 28. 9. 2019 v hodnotě 

1 340 Kč od fy. MANEO, s. r. o. se použil v plné výši v rámci této akce 

v roce 2019. 

Hospodářská činnost

V rámci hospodářské činnosti příjmy tvořily 271 800 Kč za dotační 

poradenství a konzultace subjektům. Náklady na tuto činnost jsou 

alokovány ve výši 165 911,25 Kč. Hospodářský výsledek ve výši 

105 888,75 Kč je předmětem daně z příjmu.

 271 800 
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Bankovní úroky

Posledními příjmy jsou úroky z bankovního účtu ve výši 91,61 Kč.

Náklady 

Mzdové náklady 

K 31. 12. 2019

Počet 

zaměst-

nanců

Částka v Kč

Mzdové 

náklady

Náklady 

na SP, ZP 

a ostatní 

sociální 

pojištění 

Osobní 

náklady 

celkem

Vedoucí 

pracovník SCLLD 
1 510 753,00 175 615,00 686 368,00

Koordinátor 

IROP, PRV, OP Z 
3 386 809,00 111 423,00 498 232,00

Účetní a finanční 

manažerka
1 148 906,00 50 468,00 199 374,00

Manažerka MAS 

a vedení 

účetnictví

2 24 000,00 24 000,00

Ostatní 

pracovníci
14 198 138,00 3 548,00 201 686,00

Členové 

výběrové komise  
19 5 040,00 5 040,00

Celkem 1 273 646,00 341 054,00 1 614 700,00

Ostatní náklady celkem

Částka v Kč

Spotřeba materiálu 72 193,22

Drobný hmotný majetek 6 777,00

Cestovné 40 359,00

Občerstvení 36 726,10

Ostatní služby 312 244,15

Telefonní poplatky 11 455,00

Poštovné 5 227,00

SW 7 417,53

Daň silniční 1 150,00

Bankovní poplatky a jiné ostatní náklady 5 220,40

Poskytnuté členské příspěvky (NS MAS, KS MAS) 25 000,00

Ostatní dlouhodobé závazky

MAS Brána Vysočiny hospodaří i s finančními prostředky půjčenými. 

Jedná se o dlouhodobé bezúročné finanční výpomoci od členských 

obcí MAS poskytnuté v roce 2016 ve výši 270 000 Kč. V roce 2019 byla 

poskytnutá bezúročná finanční výpomoc od Obce Maršov 30 000 Kč, 

Obce Vohančice 30 000 Kč a Městyse Deblín 30 000 Kč. Zbývá uhradit 

315 000 Kč. Další návratná finanční výpomoc z rozpočtu Města

Tišnova ve výši 700 000 Kč je postupně splácena, v prosinci 2019 

5. splátkou ve výši 100 000 Kč, zbývá uhradit 200 000 Kč.

Přehled dlouhodobých závazků:
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Částka v Kč

Město Tišnov 200 000,00

Obec Borovník 15 000,00

Obec Úsuší 15 000,00

Obec Lubné 5 000,00

Obec Lažánky 30 000,00

Obec Braníškov 15 000,00

Obec Svatoslav 30 000,00

Obec Níhov 15 000,00

Městys Deblín 30 000,00

Obec Vohančice 30 000,00

Obec Maršov 30 000,00

Město Tišnov 100 000,00

Celkem 515 000,00

Finanční majetek

V Kč
Počáteční stav 

k 1. 1. 2019

Konečný stav 

k 31. 12. 2019

Peněžní prostředky 

na účtech
517 117,01 3 712 011,51

Peněžní prostředky 

v pokladně
1 108,00 15 026,00

Celkem 293 175,51 3 727 037,51

Výsledek hospodaření

Částka v Kč

HV 2012 -55,57

HV 2013 71 481,36

HV 2014 63 507,88

HV 2015 -636 712,67

HV 2016 196 632,79

HV 2017 232 598,38

HV 2018 217 269,97

HV 2019 154 841,63

Za rok 2019 organizace vykazuje účetní zisk ve výši 154 841,63 Kč. 

Tento výsledek hospodaření za rok 2019 by měl být převeden 

do nerozděleného zisku minulých let.



www.masbranavysociny.cz

Kancelář MAS Brána Vysočiny děkuje všem členům za jejich aktivní účast 

na společných setkáních, která v roce 2019 proběhla, a umožnila tak rozvoj 

území MAS Brána Vysočiny!

DĚKUJEME!




