
 

Zápis z jednání kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, z. s. 

konané dne 2. 8. 2021 
 

Přítomny za členy kontrolní komise: Z. Dohnálková , J. Klapalová, I. Kroutilová,  

Přítomny za MAS Brána Vysočiny: manažerka L. Beranová, účetní R. Janíková 

Místo konání: kancelář MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov 

1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 1-6/2021 zaslány předem elektronicky. Celkem 
byly kontrolovány: bankovní výpisy CS 1- 6, kniha přijatých a vystavených faktur, seznam pokladních 
dokladů, seznam zaměstnanců, vyúčtování Celostátní sítě pro venkov (CSV). Ostatní řešené materiály 
byly získány z webu MAS (zápisy PgV, KK, VK i VH za 1. pololetí).  

 
2. Na jednání byly zodpovězeny dotazy na konkrétní záležitosti, které nebyly z dokumentů zřejmé. 
Audit účetnictví i dotace IROP bude proveden i za rok 2021. MAS městu Tišnovu odvede již poslední 
splátku 100 000 Kč bezúročné půjčky. Dotazy k dotačnímu poradenství – výše obratu za 1.pol.roku 
2021 je 186 500,- Kč, výše zisku 147 382,- Kč. Poradci Šústal a Kouřil mají procenta za zpracování 
dotace, proto je u položek nejprve výdej na fakturu za zpracování dotace a pak příjem na fakturu od 
subjektu, který poradenství čerpá.  

 
3. Komise se dále podrobněji zabývala činností orgánů MAS, zejména programového výboru, 
která probíhala řádně a kontinuálně. Zápisy PgV byly zestručněny a graficky upraveny. Činnost 
výběrové komise je uvedena u konkrétních výzev a jejích průběhů, výzvy jsou adresně zasílány 
potenciálním zájemcům nejen z řad členů. Aktuálně je ukončena 4. výzva v PRV na čl. 20 s 3 
přijatými projekty a 
2. 8. byla vyhlášena 6. výzva IROP na vzdělávání III. Byly získány finance na přechodné 
období v PRV na roky 2022 a 2023. 
Komise kladně hodnotí web MAS i informace uváděné v Tišnovských novinách. 
 
4.  Byl probírán stav členské základny, k 1. 3. 2021 - 47 členů. Došlo k rozšíření území MAS 
o obec Předklášteří, Řikonín, Unín a Hluboké Dvory, odstoupila firma ELVEKO. Členské 
příspěvky za rok 2021 byly zaplaceny všemi členy ve výši 155 490,- Kč. 
 
5. KK se seznámila s průběhem schválení standardizace MAS na 2021+  a s přípravou podání 
koncepční části strategie na 2021-2027. Proběhlo dotazníkové šetření na novou CLLD, 
uskutečnily se 4 pracovní skupiny (on line). 
 
6. KK se zajímala o postup v Modernizačním fondu RES + MŽP,  MAS podala předregistrační 
přihlášku do tohoto programu - http://www.masbranavysociny.cz/index.php/novinky/184-
cerpani-z-prostredku-modernizacniho-fondu . Je plánován seminář pro obce 30. 8. 2021. Obec 
Vohančice bude pilotní obcí na zpracování analýzy energetického stavu budov v obci. 

MAS podepsala se 4 obcemi Pakt starostů a primátorů, kde se zavázala splnit snížení emisí  
do r. 2030 o 40 %. Získali jsme z MŽP dotaci ve výši 955 000 Kč (20% spoluúčast – MAS, obce) na 
zpracování akčního plánu pro udržitelné zdroje energie a adaptaci na změny klimatu, také na akce k 
tématu (první říjen 2021). Podmínkou je dokončení akčního plánu do 2/23, nyní je připravována VZ na 
zpracovatele plánu (24 000 Kč). 
 



 

7. Manažerka MAS L. Beranová seznámila s aktuálním sumářem dotací a jejich účtováním:  
- dotace JMK v programu rozvoje venkova DT 2 Podpora provozu místních akčních skupin 
byla schválena ve výši 144 000 (30% spoluúčast MAS), bude vyúčtována do 31.1.2022. 

- dotace JMK v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021 na zalejme 
Tišnovsko byla schválena ve výši 100 000 (20% spoluúčast MAS), bude vyúčtována do 31.1.2022. 
- řádná dotace města Tišnova ve výši 49 000 Kč na 2020-2021 na projekt obnovy studánky na 
Klucanině a na vycházky na Tišnovsku pro školy (30% spoluúčast MAS), realizace podzim 2021. 
- dotace města Tišnova na projekt „Veletrh zaměstnavatelů Tišnovska (9.11.2021)“ ve výši 21 000,- Kč, 
(70% z předpokládané celkové výši projektu), MAS zvažuje žádat navýšení dotace. 
- mimořádná dotace od města Tišnova ve výši 50 000 Kč na 5% spoluúčast dotace IROP 4.2 bude 
podána na podzim 2021  
- Vyúčtování dotace MMR IROP 4.2. „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Brána 
Vysočiny, celkové výdaje za období 01-06/2021 byly ve výši 726 507,53 Kč.  
-  Stav bankovního účtu k 4.8.2021 je 1 977 743,41 Kč  
- Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov:  brožura na zpracování masa (1000 ks) byla dotištěna, brožura 
na zpracování ovoce a zeleniny byla vydána, jsou hotovy propagační karty zemědělců a producentů. 
Proběhly 2 webináře na pozemkové úpravy a 1 webinář na program rozvoje obce. 21. 9. 2021 proběhne 
výjezdní akce na Kyjovské Slovácko na příklady pozemkových úprav v praxi. 
- Výzva 71 OP VVV – šablony pro 9 neziskových organizací na Tišnovsku, získáno 10,5 mil. Kč na 
šablony pro neziskovky, podána 4. ZoR a ŽoP za 1-4/2021, je schválena, další za 5-8/2021 v září 2021  
- Malý leader – rozděleno 70 000 Kč na 5 projektů (podzim vyúčtování) 
http://www.masbranavysociny.cz/images/files/projekty/maly_leader/2021/hodnoceni_maly_leader_20
21.pdf . V roce  2022 se zaměřit na péči o malá prostranství, vnitrobloky – doporučení KK. 
- podány projekty na OP ŽP (Borovník ÚSES, Vohančice eroze val) 
- účast MAS na obnově historické polní cesty Tišnov – Jamné. Instalace oltáříku (dar senátorky), 
informační cedule - zvířata (Nadace Veronika) 
- podána žádost o dotaci do Active citizens fund na digitalizace NNO (cloud 365+, vzdělávání k ICT. 
- získána dotace Fondu malých projektů na Sdílení lidových tradic s Regionální rozvojovou agentúrou 
Šamorín. Jedná se o projekt na podporu lidových tradic na Tišnovsku i na Žitnom ostrove (slovenský 
partner Regionálna rozvojová agentúra Šamorín). Dotaci činí 16 400 EUR, spoluúčast 2460 EUR, 
realizace od 11/21 do 10/22. Dále spoluúčast na kroje 1200 EUR, celkem spoluúčast 3660.  
8. Další doplňkové informace: 
- dodávka vratných kelímků v rámci spolupráce NNO v Tišnově do místních prodejen, příprava 3 
malovaných hřiští v Tišnově, příprava dalšího stánku na hody.  

- Regionální značku Brněnsko získali z našeho území p. Jůza a p. Kropáčková. 
  

Závěr jednání:  

Kontrolní komise konstatuje, že předložené dokumenty, zápisy i další dokumentace jsou vedeny 

řádně v souladu se závaznými dokumenty MAS (stanovy, Organizační a provozní řád, vedení 

účetnictví).  Další jednání KK proběhne po skončení 3 a 4. čtvrtletí, bude kontrolována činnost 

MAS včetně činnosti výběrové komise a inventarizace. Dále bude připravena zpráva pro valnou 

hromadou v lednu/únoru 2022. 

 

 

 

 




