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1. ÚVOD 

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY 

 

Vážení příznivci naší místní akční skupiny. 
 
Do rukou se Vám dostala výroční zpráva Místní akční skupiny MOST 
Vysočiny za rok 2014, ve které Vás chceme informovat o aktivitách, 
které se v regionu MAS uskutečnily v průběhu roku 2014. 
Intenzivně jsme se věnovali plánům do budoucna a naše činnost 
byla směrována do dvou zásadních úkolů a to: 
příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále 
SCLLD) na období 2014 – 2020 a Standardizace MAS. Důležitou 
událostí bylo přijetí zaměstnance odpovědného za realizaci SCLLD 
Mgr. Naděždy Jašové, od září 2014. 
 

Již v roce 2013 jsme zahájili realizaci projektu pod názvem „Venkov pro Vysočinu“ z PRV, opatření 
III.4.1 „Získávání dovedností, animace a provádění“, který tvořil základ přípravy SCLLD a do 30.června 
2014 jsme na tomto projektu pokračovali. S použitím metody LEADER jsme pracovali se všemi obcemi 
na území MAS, která zahrnuje v současné době 59 obcí a to dotazníkovým šetřením a setkáváním 
s občany. V březnu pokračovala realizace tohoto projektu vyhlášením tréninkové výzvy zaměřené na 
udržení regionálních tradic a s tím související prezentace a oživení činnosti MAS. V souvislosti s touto 
výzvou proběhlo školení členů programového výboru a výběrové komise MAS ředitelkou podpořené 
MAS, Přemyslovské Střední Čechy, kam zamířila i následně cesta několika členů správní rady na stáž. 
Celkem bylo realizováno v souvislosti s vyhlášenou výzvou pět projektů, jejich konání a průběh byl 
veřejností přijímán velmi pozitivně a došlo ke zvýšení zájmu veřejnosti o činnost MAS.  
 

Od května probíhala v MAS realizace Operačního programu technické pomoci, pod názvem 
„Podpora vzniku strategie místně vedeného komunitního rozvoje pro území MAS MOST Vysočiny, 
o.p.s.“ který byl vyhlášen MMR a jehož cílem bylo dokončení pracovní verze SCLLD, na období 2014-
2020, což se podařilo. Na stránkách www.masmostvysociny.cz  se můžete s dokumentem seznámit a 
podávat návrhy na jeho doplnění, aby byly v SCLLD zakotveny všechny oblasti vašich potřeb a zájmů.  
Práce na strategii probíhaly v průběhu celého roku 2014 a po schválení operačních programů 
Evropskou komisí bude SCLLD na období 2015-2020 dopracována.  
Od září se MAS zapojila do realizace projektu „Spolupráce“ vyhlášeného MMR s dalšími sedmi MAS 
z kraje Vysočina, pod názvem „Uplatňování metody LEADER na Vysočině“. Projekt bude ukončen 
v červnu 2015 a jeho výstupem bude „Metodika“ vytvořená ze zkušeností jednotlivých MAS 
s metodou LEADER, která bude plně využitelná při zpracování implementační části SCLLD. 
 
Současně s přípravou strategie byla naše činnost zaměřena na podání žádosti o standardizaci MAS dle 
„Metodiky pro standardizaci“ schválené ministerstvem zemědělství v květnu 2014. Tato poměrně 
rozsáhlá činnost byla rozdělena do pěti oblastí, což byla územní celistvost MAS, a zajištění souhlasu 
obcí se zařazením území obce do územní působnosti SCLLD. MAS bude nadále působit jako otevřené 
místní partnerství se složením členů orgánů tak, aby na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani 
žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49% hlasovacích práv. 
Šlo o podstatnou změnu v tom smyslu, že byla zachována právní forma  - obecně prospěšná 
společnost, která bude i nadále fungovat dle zákona 248/95 Sb. o o.p.s., změněn byl pouze název této 
společnosti na „MOST Vysočiny“ a správní rada o.p.s. schválila vytvoření organizační složky pod 
názvem „MAS MOST Vysočiny“, jako orgánu místního partnerství, do kterého se zapojilo 45 partnerů 
z řad obcí, neziskových a rozpočtových organizací, podnikatelů a fyzických osob. Pro tuto organizační 
složku bylo zapotřebí utvořit předepsané orgány a to Nejvyšší orgán, Rozhodovací orgán, Výběrový 
orgán a Kontrolní a monitorovací orgán, což se uskutečnilo počátkem roku 2015. 
Součástí zajištění standardů bylo i zajištění kanceláře MAS, která je v provozu v budově Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí. 

http://www.masmostvysociny.cz/


V neposlední řadě musela být prokázána institucionalizace MAS, ověřeno finanční zdraví, byl 
vytvořen nový Statut společnosti, změny v Zakládací smlouvě a požádáno a jejich zápis do rejstříku 
o.p.s. vedeného u Krajského soudu v Brně. Dokončení přípravy pro podání žádosti o standardizaci 
MAS bylo provedeno  počátkem roku 2015. 
Veškeré dění je zveřejňováno na internetových stránkách, proto byly za tímto účelem stránky 
aktualizovány.  

Naším přáním do dalšího roku je získání Osvědčení o standardizaci MAS od ministerstva zemědělství 
a schválení  SCLLD na období 2014-2020 ministerstvem pro místní rozvoj. 

Tak bude MAS MOST Vysočiny připravena pro realizaci rozvoje našeho území na příští období, za 
podmínky spolupráce stávajících i budoucích partnerů. 

Všem, kteří jste se na činnosti MAS v roce 2014 podíleli, patří moje upřímné poděkování. 

 

předsedkyně správní rady  
Ing. Helena Bučková 
 
 

 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Místní akční skupina (MAS) MOST Vysočiny byla registrována jako obecně prospěšná 
společnost podle zákona 248/95 Sb. O obecně prospěšných společnostech dne 29. října 
2004., následně byly schváleny změny Zakládací smlouvy a to v roce 2011 a 2014. 
Cílem MAS je, na základě zvoleného tématu strategie, zlepšení kvality života v regionu. 
Proto SCLLD MAS MOST Vysočiny pro období 2014-2020 nese název KVALITA ŽIVOTA II. 
 



Jsme společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné 
správy a naším cílem je rozvoj a podpora venkova, zemědělství a dalších oblastí 
prostřednictvím získávání finanční podpory z EU a národních programů pro náš region 
metodou LEADER. 

 

ČINNOSTI 
Činnosti, které bude MAS v rámci svého působení zabezpečovat, jsou zakotveny v Zakládací 

smlouvě Společnosti. 

Rok 2014 byl z hlediska pracovního zapojení velmi činorodý. Na pozici manažerky byla přijata 

Mg. Naděžda Jašová, jejíž práce směřovala k naplnění hlavních cílů naší masky v roce 2014.  

 

 
 

 

Z hlediska jejich uskutečnění byly realizovány následné kroky: 

1. Vypracování studie Integrované rozvojové strategie pro své území 
2. Standardizace MAS 
3. Změna organizační struktury 
4. Jednání orgánů 

  

Ad1) Studie Integrované rozvojové strategie pro své území 
Místní akční skupina MAS MOST Vysočiny, o.p.s. vypracovala studii Integrované rozvojové strategie 
pro své území, která má za úkol přispět k jejímu rozvoji v plánovacím období 2014 – 2020.  
Strategie respektuje a prezentuje společné názory a přístupy veřejného a soukromého sektoru území 
zastřešených MAS s důrazem na výhled dlouholeté spolupráce. 
Dokument navazuje na integrovanou strategii území předchozího plánovacího období, přináší nové 
myšlenky, integruje a doplňuje předchozí strategie a je v souladu se strategickými dokumenty kraje  
Vysočina a Jihomoravského kraje, na jejichž území se MAS MOST Vysočiny rozkládá a vychází ze 
strategických dokumentů jednotlivých obcí zahrnutých do území MAS. Bude základem pro zpracování 
Integrované rozvojové strategie území na léta 2014 – 2020. 

Cestou naplňování vize Integrované rozvojové strategie území chce MAS MOST Vysočiny, o.p.s. 
je přispět ke kvalitě  života obyvatel, žijících ve všech oblastech vymezeného území a umožnit tuto 
oblast prezentovat jako moderní evropský region.  
Analytická i strategická část Integrované rozvojové strategie území MAS MOST Vysočiny, o.p.s. si 
proto klade za cíl prostřednictvím důkladné analýzy situace a potřeb obyvatel, určit následné priority 
a opatření, které přispějí ke zlepšení kvality standardů a kvality života v tomto venkovském regionu. 



Strategie by se měla stát základním dokumentem pro rozhodování o následném směru všestranného 
rozvoje v území místní akční skupiny.  
Analytický materiál se zaměřuje na podrobný rozbor ekonomické, sociální a demografické situace 
včetně popisu stavu přírody a krajiny. Nechybí v něm ani další faktory ovlivňující život v území MAS 
MOST Vysočiny. 
Po projednání s občany regionu se STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE stane 
hlavním dokumentem pro realizaci činností, čerpání evropských a národních dotací na území MAS 
MOST Vysočiny. 

 

 
 
Ad2) Standardizace MAS 

Místní akční skupiny (dále jen MAS) na území ČR, 
založené jako obecně prospěšné společnosti, se musely 
v souvislosti s přípravou na nové dotační období (2014-
2020) zásadně transformovat. Zcela zásadní změna 
spočívala v oddělení činnosti o.p.s. jako takové, od 
činnosti místního partnerství  související s realizací 
Integrované rozvojové strategie území na roky 2014-
2020, kterou každá MAS musí zpracovat. 
Změny, které MAS musela provést, byly uvedeny 
v Metodice pro standardizaci místních akčních skupin 
v programovém období 2014-2020. Procesem 
„standardizace“ MAS se rozumí splnění požadovaných 

standardů, díky kterým MAS prokáže, že je schopna podílet se na implementaci programů 
financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Tuto metodiku vydalo Ministerstvo 
zemědělství a je určena všem aktivním partnerům venkovského prostředí, kteří mají zájem 
pokračovat v činnosti MAS. Pouze MAS, které úspěšně projdou procesem standardizace a získají 
„Osvědčení“ budou moci předkládat své rozvojové strategie Ministerstvu pro místní rozvoj ke 
schválení.  
 
S procesem standardizace souvisí i změna organizační struktury, kterou každá MAS musí provést. 
MAS musí zřídit tzv. Organizační složku, která bude nositelem dotačních titulů (dříve byla nositelem 
o.p.s.). Organizační složka (jako partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem) musí mít svou 
vlastní organizační strukturu, jejíž jednotlivé orgány budou mít jasně vymezené pravomoci. Ačkoliv 
tyto pravomoci budou významné, budou pouze interní. Navenek ponese plnou odpovědnost o.p.s.. 
V rámci Organizační složky bude zřízen Nejvyšší orgán (tvořen všemi partnery MAS), do jehož 
kompetence spadá zřízení Rozhodovacího orgánu, Výběrového orgánu, Kontrolního a 
monitorovacího orgánu.  
Další změnou je forma spolupráce mezi MAS a subjekty místního partnerství  v regionu. Pro novou 
formu spolupráce byla vybrána tzv. Partnerská smlouva dle metodiky MMR. Princip členství se tedy 
mění na princip partnerství. Subjekt, který uzavře partnerskou smlouvu s o.p.s. se stává Partnerem 
MAS a automaticky se stává členem Nejvyššího orgánu Organizační složky. Má právo být následně 
volen do dalších orgánů Organizační složky. 
Naše MAS podala žádost o standardizaci 15.3.2015. 
 
 
Ad3) Změna Organizační struktury 
S procesem standardizace souvisí i změna organizační struktury, kterou každá MAS musí provést.        
 Zakladatelé:          
S procesem změn v MAS byli dne  11.12.2014 seznámeni zakladatelé o.p.s. MAS MOST Vysočiny. 
V průběhu jednání byly schváleny následné změny: 
 personální změny zakladatelů a to odstoupení dvou zakladatelů z pozice zakladatele MAS MOST 

Vysočiny o.p.s., a to: 

 Stanislav Doskočil , nar. 14.4.1964, t.č. bytem Island 



 Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Velké Meziříčí,      
 projednání změn Zakládací smlouvy o.p.s. a názvu Společnosti, (MOST Vysočiny o.p.s.) 
 schválení personálních změn v orgánech o.p.s.:  

- odstoupení stávajících členů Správní rady a Dozorčí rady o.p.s. zapsaných dosud 
v rejstříku o.p.s., vedeného u KS v Brně, oddíl O, vl. 251, 

- jmenování nových členů Správní a Dozorčí rady o.p.s. 
 
Poté Správní rada o.p.s. v prosinci 2014 ustavila Organizační složku pod názvem MAS MOST Vysočiny, 
která bude nositelem dotačních titulů. Počátkem roku 2015 byly vytvořeny další orgány této 
organizační složky MAS. 
Přehled členů správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí   
jmenovaní členové zakladateli dne 11.12.2014 
 

titul, jméno,příjmení datum narození telefon e-mail 

Ing. Helena Bučková, 
předsedkyně 

9.7.1948 724 185 921 buckovahelena@seznam.cz  

Mgr. Jana Audy 29.11.1979 737 079 075 jana.audy@chaloupky.cz  

Ing. Zdeněk Bouček,CSc. 6.1.1956 777 551 389 boucek@enviroeko.cz   

Josef Komínek 13.2.1959 724 182 911 kominek@mestvm.cz   

Ing. Tomáš Kučera  14.11.1971 602 201 775 mistostarosta@vbites.cz   

Ing. Olga Šmaková 16.6.1970 603 912 780 olga.smakova@seznam.cz  

 
Přehled členů dozorčí rady MOST Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí 
- jmenovaní členové zakladateli dne 11.12.2014 

titul, jméno,příjmení datum narození telefon e-mail 

Ing. Marie Čejková, 
předsedkyně 

26.1.1951 606 745 571 marie.cejkova@agro-merin.cz  

Ing. Bohumil Káňa 8.3.1948 733 530 352 bohumil.kana@seznam.cz   

Dana Lipavská, Dis. 13.11.1966 566 781 011 lipavska@mestovm.cz 

 
Všichni jmenovaní členové orgánů doložili čestné prohlášení se souhlasem o jmenování do funkce 

člena správní a dozorčí rady. 

Ředitelem o.p.s. MOST Vysočiny nadále zůstává  
Mgr. Dufek Milan, nar. 31.5. 1956, bytem Hornoměstská 113/65  Velké Meziříčí  
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Přehled o jednáních orgánů MAS 

Dozorčí rada: (zápisy a usnesení jsou zveřejněny na internetových stránkách) 
 Jednání dne 26.6.2014 – kontrola hospodaření společnosti a schválení výroční zprávy za rok 

2013 
 Jednání dne 11.12.2014 – seznámení s novou organizační strukturou Společnosti a volba 

předsedy dozorčí rady. 
 

Správní rada: (zápisy a usnesení jsou 

zveřejněny na internetových stránkách) 
 Jednání dne 28.1.2014 - schválení podání 

žádosti o podporu pro rok 2014 z OPTP na 
projekt: „Podpora vzniku strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro území MAS 
MOST Vysočiny o.p.s.“, schválení žádosti o 
účelovou dotaci pro MAS MOST Vysočiny, 
o.p.s. z Kraje Vysočina. 

 Výsledky tréninkové výzvy  a  akcí spojených 
s vyhlášením této výzvy. 

 Jednání dne 24.3.2014 - uzavření smlouvy o 
poskytnutí služeb s dodavatelem pro projekt: 
„Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS MOST Vysočiny 
o.p.s.. 



 Informace o standardizaci MAS. 
 Jednání dne 27.6.2014 projednání usnesení dozorčí rady a schválení výroční zprávy MAS MOST 

Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí za rok 2013. 
 Jednání dne 26.8.2014 - schválení zapojení do Projektu spolupráce vyhlášeného Ministerstvem 

zemědělství na téma „Uplatňování principů LEADER při výběru projektů. 
 Schválení přijetí Mgr. Naděždy Jašové do pracovně právního vztahu. 
 Příprava standardizace MAS. 
 Schválení přijetí nových partnerů do místního partnerství MAS. 
 Jednání dne 27.11.2014 - příprava změn v Zakládací smlouvě, nový Statut Společnosti. 
 Jednání dne 11.12.2014 /15.00 hod./ -  schválení změn v Zakládací smlouvě MAS MOST Vysočiny 

o.p.s. Velké Meziříčí v pravomoci správní rady. 
 Schválení organizační struktury Společnosti. 
 Schválení nového vydání Statutu Společnosti, ustanovení Organizační složky MAS MOST 

Vysočiny, schválení předloženého znění Partnerské smlouvy. 
 Jednání dne 11.12.2014 /18.30 hod./- volba předsedy správní rady. 

 
 

Přehled událostí 
Stáž členů MAS  
Dne 20.5.2014 se v rámci projektu realizovaném na základě výzvy z  OP III.4.1 pod názvem „Venkov 
pro Vysočinu – získávání dovedností“ uskutečnila stáž pěti členů MAS u podpořené MAS 
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Slaný, za účelem získávání zkušeností a to zejména s realizací 
vyhlášených projektů MAS. 
 
Veřejné akce související s realizací projektu získávání dovedností  
Na základě vyhlášené tréninkové výzvy k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektu spolupráce 
v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění 
se konalo v průběhu měsíce dubna a května pět zajímavých akcí k podpoření a udržení regionálních 
tradic spojených s prezentací a informacemi o činnosti MAS MOST Vysočiny. 
Na všech akcích byl přítomen zástupce MAS MOST Vysočiny, byly připraveny bannery prezentující 
činnost MAS a propagační brožury MAS. 

.  
                                                   
 Heřmanov 11.4. 2014  
 Akce  byla zaměřena na rukodělné činnosti převážně    
  s velikonoční  tematikou navazující na lidové tradice (malba na  
  sklo, pečení „jidášů“ apod.  

 

 

Druhá akce se konala v obci Březské 13.4.2014 , byl 

jí  tradiční dětský karneval, který byl příležitostí k pobavení a 
setkání nejen dětí, ale i jejich rodičů a prarodičů.  Součástí 
karnevalu byl připraven program a to převážně soutěže dětí a 
tanečky. 

 
Třetí akce se konala 29.4.2014  v Dětském 
středisku Březejc,  
"Vše o Filipojakubské noci"  

pořádaná spolkem rodičů a přátel dětí z Dětského 
střediska Březejc na téma                                                                                       



 
 
Čtvrtá akce se konala v obci Ořechov – Ronov 

30.4.2014 a to na téma Pálení čarodějnic a s tím 
související zvyky, vč. soutěže krásy čarodějnic a 
vyhlášení „mis“ a dalších soutěží.  

  

 
 

 
Pátá akce se konala ve Velkém Meziříčí 4.5.2014 pod 
názvem O Moravském Horácku. Tuto akci pořádal nově 
založený spolek Srdce Horácka. Akce byla zaměřena na 
představení vznikajícího folklorního souboru Horácký  
Medříčan, který působil ve Velkém Meziříčí v dřívějších 
dobách. 
 
Všechny konané akce byly velice úspěšné, přinesly radost 
dětem i dospělým v několika obcích a úspěšně 

prezentovaly MAS MOST Vysočiny. 
 
Jednání zakladatelů o.p.s.  
Dne 11.12.2014 se konalo zasedání zakladatelů o.p.s. MAS MOST Vysočiny,  na  kterém  byla 
ukončena na vlastní žádost pozice zakladatele a to pana Stanislava Doskočila. 
Dále bylo projednáno odstoupení 12 členů správní rady a 3 členů dozorčí rady. 
Zakladatelé nově jmenovali 6 členů správní rady a 3 členy dozorčí rady. 
Zakladatelé vzali na vědomí změny Zakládací smlouvy, kdy dochází ke změně názvu obecně 
prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny - nadále MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí (dále 
Společnost) a další změny. Zakladatelé vzali na vědomí Statut Společnosti. 
 
Seminář pro nové partnery  MAS 
Dne 16. 12. 2014 se uskutečnil ve Velkém Meziříčí seminář pro žadatele o partnerství MAS MOST 
Vysočiny, na kterém byly předsedkyní správní rady MAS prezentovány základní údaje o možné 
spolupráci v nadcházejícím období. 
Během semináře se rozvinula bohatá diskuse což, přispělo k dalším podnětům činnosti MAS a 
přípravy SCLLD. 
 

 
  
 



3. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

3.1 Projekt „Venkov pro Vysočinu, získávání dovedností“ 
 

Projekt byl realizován dle  Opatření III.4.1.1 PVR, „Získávání dovedností, animace a provádění“ . 
 
Realizace projektu „Venkov pro Vysočinu- získávání dovedností byla  v MAS MOST Vysočina, o.p.s., 
Velké Meziříčí,  zahájena již v roce 2013. 
Koordinátorka projektu:  JUDr. Diana Kutnerová 
Na realizaci projektu se podílely: Mgr. Dagmar Křížová, Ing. Alena Vodová, Ing. Helena Bučková 
Ukončení projektu: dne 30. 6. 2014. 
Celkové náklady projektu:   350 732,- Kč 
Požadovaná dotace: 350 732,- Kč 
Po kontrole projektu dotace poskytnuta v plné výši. 
 
V rámci projektu byla vyhlášena tzv. tréninková výzva k předkládání žádostí o dotaci na realizaci 
projektu spolupráce v rámci výše specifikovaného opatření.  
Cílem výzvy bylo na území působnosti MAS MOST Vysočiny : 
-  podpořit akce zaměřené na posílení a udržení regionálních tradic 
-  informovat veřejnost o činnosti MAS Most Vysočiny 
-  propagovat a oživit činnost MAS  

 
Podpořeny byly: 
1 .projekt obce Ořechov  9 900,-Kč 
2 .projekt obce Březské 5 000,-Kč 
3 .projekt ZŠ Heřmanov 10 000,-Kč 
4. projekt občanského sdružení Srdce   
    Horácka 8 000,-.Kč 
5 .projekt občanského sdružení Spolek rodičů a   
    přátel dětí z Dětského střediska Březejc  
    9 900.Kč 
 
Výstupem projektu bylo dále vytvoření podkladů 
pro analytickou a strategickou část SCLLD na území 

MAS, uskutečnění propagačních akcí pro veřejnost, vydání informační brožury o MAS.  
Rovněž byly aktualizovány webové stránky MAS: www.masmostvysociny.cz  
 
 

 

3.2. Projekt: „ Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

pro území MAS Most Vysočiny o. p. s“ 
 

Projekt byl realizován na základě výzvy z Operačního programu technické pomoci 

(MMR)   
            
  Realizace projektu byla zahájena 1.1.2014 přípravnými pracemi: sestavením projektového týmu, 
harmonogramu prací apod.. Projekt byl zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS pro období 2014-2020 a nastavení a zajištění 
mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a 
pozitivní změně. 
 

Pracovní verze strategie byla zpracovávána od počátku května 2014 řešitelským týmem (Josef Březka, 
Ing. Bohumil Káňa, Ing. Alois Koukola, Mgr. Jana Audy, Mgr. Naďa Jašová, Mgr. Naděžda Burianová, 
Ing. Petra Drápková, Aleš Horký, Bc. Petra Kunčarová) pod vedením vedoucí týmu Bc. Terezy 
Samešové a koordinátorky projektu JUDr. Diany Kutnerové. 
 

http://www.masmostvysociny.cz/


Pracovní verze strategie má dvě části, analytickou a strategickou.  Ve strategické části jsou  aktivity, 
které by mohly být v období let 2014-2020 financovány prostřednictvím MAS Most Vysočiny, 
rozděleny do pěti skupin: 
Životní prostředí 
Zemědělství 
Podnikání a inovace 
Zaměstnanost a vzdělávání 
Obce (infrastruktura, občanská vybavenost, podpora života v obci) , cestovní ruch 
Ukončení projektu: 29.8.2014 
Celkové náklady projektu: 540 538,- Kč 
Dotace: 540 538,- Kč 
 
 

3.2 Projekt spolupráce „Uplatňování principů LEADER na Vysočině“. 
 

Projekt byl realizován na základě výzvy MZ pro opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce –
PRV. 
               MAS MOST Vysočiny o.p.s. se od 1.9.2014  zapojila do společného projektu „Uplatňování 
principů LEADER na Vysočině“. Předmětem projektu bude „metodika“, resp. „souhrn praktických 
příkladů“, která vznikne na základě výměny zkušeností všech zúčastněných MAS. 
Zvolené zaměření projektu: uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru 
projektů, využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje.  
Oficiální účel projektu: posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů.  
MAS s využitím zkušeností z období 2007-2013 v rámci projektu společně zpracují doporučující 
metodiku (soupis prakt. příkladů, inspirativních řešení, doporučení vč. případových studií) k výše 
uvedenému tématu.  
Metodika se bude týkat také  implementační části strategie, bude tedy v naší MAS plně využitelná.  
Výsledky projektu budou zveřejněny na stránkách spolupracujících MAS a veřejně prezentovány na 
seminářích a rovněž zveřejněny na webu NS MAS ČR. 
Vedoucí projektu v MAS Most Vysočiny je Mgr. Naděžda Jašová,  
členy pracovního týmu jsou: Mgr. Jana Audy, JUDr. D.Kutnerová, Ing. H.Bučková, Mgr. M.Dufek, 
Bc.K.Bílek, dále M.Pospíšilová a L.Vodáková. 
 
Spolupracující MAS a jména jejích zástupců  v Koordinační pracovní skupině:  
 

Jméno a příjmení MAS 

Jaroslava Hájková Havlíčkův kraj, o.p.s. 
= Koordinační MAS 

Jiří Hodinka, Bc. Via rustica o.s. 

Naděžda Jašová, Mgr. MAS MOST Vysočiny, 
o.p.s. 

Petra Cahová Podhorácko, o.p.s. 

Jiří Zápotočný Podhůří Železných 
hor, o.p.s. 

Pavel Hrala, Mgr. Společnost pro rozvoj 
Humpolecka, o.s. 

Zdeňka Rychlá, Ing. LEADER - Loucko 

Petr Denk, Ing. Českomoravské 
pomezí o.p.s. 

 
Max. výše výdajů,  ze kterých je stanovena dotace: 500 000,- Kč.  
Maximální dotace: 100%  
Termín: ukončení projektu do 30. 6. 2015. 
 
 



   Z jednání účastníků projektu 
 

                                                              
4. HOSPODAŘENÍ 

Za rok 2014 organizace vykázala zisk ve výši 3.538,20 Kč. Základ daně z příjmu ve výši 8.166 Kč byl 
snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky v souladu s §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. 
Příjmy společnosti byly tvořeny především dotacemi z ministerstva zemědělství, ministerstva pro 
místní rozvoj, dotací z kraje Vysočina a příspěvkem Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko.. 
  
Největší náklady tvořily mzdy, především dohody o provedení práce a služby (cestovné, pronájmy 
prostor, služby, zpracování mezd apod. 
Po kontrole podala dozorčí rada Společnosti k výsledku hospodaření zprávu:  
Zpráva o hospodaření MAS MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí za rok 2014 (ze dne 31.3.2015): 
Dozorčí rada MAS MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí může konstatovat, že po odstranění drobných 
nejasností uvedených v zápise z kontroly hospodaření MAS MOST Vysočiny za rok 2014, ze dne 
12.3.2015, je účetnictví vedeno věcně správně, přehledně a prokazatelným způsobem. 
Účetní doklady mají veškeré náležitosti předepsané zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb., v platném 
znění. 
„Dozorčí rada doporučuje správní radě o.p.s. přijmout hospodaření MAS MOST Vysočiny o.p.s., 
Velké Meziříčí za rok 2014 ke schválení“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
sestavená k 31.12.2014 
 
I. Základní údaje 
Název:  MAS MOST Vysočiny, o.p.s. 
Sídlo:   Náměstí 17/19  594 01  Velké Meziříčí 
Právní forma:  obecně prospěšná organizace 
IČO:                         26943662 
 
Registrace:     
soud:                   7 – Krajský soud v Brně 
spis. značka:      O 25 
datum:               29.10.2004 
 
Předmět podnikání:  
rozvoj a propagace regionu (viz. Zakládací smlouva a Výpis z OR)   
 
Orgány společnosti:  
správní rada                               
dozorčí rada                             
ředitel:   Mgr. Milan Dufek – statutární orgán 
 
Změny v uplynulém účetním období: administrativní opravy: 
sídla společnosti 
některých zakladatelů  
viz. Výpis z OR    
 
                                                   

 II. Obecné účetní zásady 
 
Účetní údaje 
Účetní období: 1. 1. 2014 -  31. 12. 2014 
Účetnictví je vedeno pomocí softwaru DUNA ÚČTO KOMPLET od firmy TILL CONSULT Přerov. 
 
Dlouhodobý majetek 
Organizace eviduje nově nakoupený majetek, který byl financován z dotace. 
 
Opravné položky 
Opravné položky organizace nevytváří. 
 
Časové rozlišení 
Organizace účtovala pouze o nákladech příštích období a výnosech příštích období. 
 
Přepočet cizích měn 
Organizace neúčtovala o cizích měnách 
Vlastní jmění a fondy 
Fond dlouhodobého majetku je tvořen vklady zakladatelů. 
Rezervní fond je vytvořen z příznivého výsledku hospodaření z minulých let.  
 
Přijaté dary a dotace 
O přijatých dotacích účtuje organizace do výnosů nebo snižují vstupní cenu pořízeného 
dlouhodobého majetku. 
 
 
 
 



III. Doplňující údaje k výkazům 
Pohledávky a závazky 
Organizace neeviduje žádné pohledávky po datu splatnosti. 
Výše závazků po datu splatnosti činí 24.745,24 Kč. 
 
Zaměstnanci a osobní náklady 
Organizace uzavřela na období od 1. května do 31. srpna pracovní smlouvu na  0,5 úvazek. Dále v 
průběhu roku byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.  
Celkové mzdové náklady činily 570.915 Kč a náklady na zákonné sociální pojištění 65.890 Kč. 
 

Výnosy 
V tomto účetním období organizace neposkytla žádné služby, o kterých by účtovala ve výnosech. 
 
Přijaté dotace  
Státní zemědělský intervenční fond – 236.340 Kč na realizaci projektu Venkov pro Vysočinu – 
získávání dovedností (zúčtováno ve výnosech).  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj -  540.530 Kč na realizaci projektu Podpora vzniku strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro území MAS MOST Vysočiny (zúčtováno ve výnosech). 
 
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko – 80.000 Kč příspěvek na provoz (z toho 70.000 Kč 2014 
zúčtováno ve výnosech a 10.000 Kč 2015 vedeno na účtu výnosů příštích období) 
Kraj Vysočina – 150.000 Kč na pokrytí provozních nákladů (z toho 121.441 Kč zúčtováno ve výnosech 
a o částku 28.559 Kč byla snížena vstupní pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku). 
 
Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
 
Za rok 2014 organizace vykazuje zisk ve výši 3.538,20 Kč. Základ daně z příjmu ve výši 8.166 Kč byl 
snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky v souladu s §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. 
 
 

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 
 
 

Ve Velkém Meziříčí dne 30. 3. 2015 
Sestavil: Marie Pospíšilová   
Statutární orgán: Mgr. Milan Dufek - ředitel   
 
 
 

 
 
 



Přehled nákladů a příjmů MAS MOST Vysočiny za rok 2014 
 

 

N Á K L A D Y 2014 
 

  Název Kč 

Spotřeba materiálu   kancelářské potřeby, ostatní 294,00    

Cestovné soukromé vozidlo 17 693,00    

Náklady na 

reprezentaci občerstvení 4 628,00    

Ost. služby příspěvek - realizace projektu 42 800,00    

  pronájem nebyt.protor 19 175,00    

  tisk - kopírování 5 980,00    

  školení 2 350,00    

  poštovné 1 068,00    

  internet (webhosting,mailhosting,doména) 6 577,75    

  honoráře-odměny za funkci 24 000,00    

  členské příspěvky 11 000,00    

  

ostatní drobné služby-zpracování 

mezd,konzultace 43 838,50    

  ostatní drobné služby-metodické vedení 98 840,00    

  ostatní drobné služby-kaučing Projektu 36 000,00    

  celkem 291 629,25    

Mzdové náklady zaměstnanci 96 900,00    

  ostatní - dohody  474 010,00    

  celkem 570 910,00    

Zákonné pojištění sociální pojištění 48 450,00    

  zdravotní pojištění 17 440,00    

  celkem 65 890,00    

Úroky z úvěru 8 438,80    

Jiné ostatní poplatky bankovní 4 366,00    

  zákonné ručení 1 030,00    

  celkem 5 396,00    

Odpisy majetku   0,00    

CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY 964 879,05    

 

T R Ž B Y 2014 
 

  Název Kč 

Úroky  bankovní 106,25    

  

 

  

Příspěvky a dotace MIKROREGION - provoz 70 000,00    

  Kraj Vysočina - provoz (150tis) 121 441,00    

  Minosterstvo pro místní rozvoj-projekt TP 540 530,00    

  SZIF - Pojekt Venkov pro Vysočinu 236 340,00    

  celkem 968 311,00    

CELKEM PROVOZNÍ VÝNOSY 968 417,25    

   
      

V Ý S L E D E K   H O S P O D A Ř E N Í     2 0 1 4 3 538,20    

      

 

 

 



5. ZÁVĚR 
 
 
Rok 2014, byl rokem, který provázela řada změn. Největším 
úkolem pro nás byla příprava podkladů a materiálů pro 
plánovací období 2014-2020. Jeho příprava ze strany řídících 
orgánů je pro mne velkým zklamáním především v oblasti 
dotačních titulů z IROP. To po čem žadatelé nejvíce volají, 
nebude možné z valné části realizovat. Jedná se např. o 
komunikace, veřejná prostranství, veřejné osvětlení, cestovní 
ruch, hřiště, sportoviště, drobné památky, dokumenty 
územního rozvoje apod. Výrazný je odchýlení od investičních 
projektů k neinvestičním.  
 
Podle mého názoru nebude jednoduché přidělené alokace 
smysluplně využít. Abychom naplnili cíle Strategie, bude 
nezbytně nutné aktivně vyhledávat dotační možnosti v rámci 
národních a jiných programů mimo OP. Dále je třeba zdůraznit, 
že čerpat nebude možné bez schválené standardizace a 
schválené Strategie.  
 
V uplynulém roce jsme transformovali naši místní akční skupinu postupně tak, aby vyhovovala 
požadavkům Metodiky pro standardizaci MAS.  Došlo k úpravě stanov a nově zvolené orgány jsme 
nechali zapsat do Obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně.  
Po celý rok se na rekonstrukci naší masky, na přípravě a vlastní realizace standartizace i projektů, 
které jsme získali, podíleli především Helena Bučková, Naďa Jašová a Dina Kutnerová.  Chtěl bych jim 
za práci i jejich přístup velmi poděkovat.  
 
Chci touto cestou též velmi poděkovat všem, členům orgánů, partnerům i externím zaměstnancům, 
kteří se i v roce 2014 aktivně podíleli na práci MAS Most Vysočiny, zejména na přípravě podkladů a 
materiálů pro plánovací období 2014-2020. Věřím, že se nám společně podaří naplnit standardy 
fungování MAS a obhájit strategii rozvoje území MAS, abychom mohli i v dalších letech čerpat dotace 
na rozvoj našeho neobyčejného regionu.  
 
Mgr. Milan Dufek 
ředitel MAS MOST Vysočiny  
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