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I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY o.p.s.  
 
Rok 2020 byl nejtěžším rokem v našem dosavadním životě. Představa toho, že celosvětová epidemie nemoci 

covid-19 bude na ústupu byla mylná a v průběhu roku jsme se ocitli (ČR) jako jedna z nejvíce postižených 

zemí světa, touto nemocí. 

Proto i činnost MOST Vysočiny o.p.s., a její organizační složky MAS byla značně ztížena. Dodržování vládních 

nařízení v boji s pandemií bylo prvořadé a ve všech směrech bylo přísně dodržováno. 

Přesto zejména činnost organizační složky MAS nebylo možné omezit, a proto i přes ztížené podmínky 

zaměstnanců nadále pokračovala. 

Převážná část jednání, projednávání a schvalování důležitých dokumentů, byla řešena hlasováním per rollam. 

Některá neodkladná jednání zejména výběrového a rozhodovacího orgánu při výběru žadatelů na základě 

vyhlášených výzev byla uskutečněna za dodržení vládních nařízení. 

V průběhu roku 2020 bylo vyhlášeno celkem 6 výzev prostřednictvím MAS a to:  

- v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) celkem 5 výzev 

- v rámci Programu rozvoje venkova 1 výzva 

- v rámci Operačního programu Zaměstnanost nebyla vyhlášena výzva 

Celková alokace finančních prostředků pro vyhlášené výzvy byla v roce 2020 ve výši 34.715.551 Kč.  

Dále byl roce 2020 realizován projekt "Zlepšení řídících schopností MAS MOST Vysočiny 2019-2023", který 

navazuje na projekt "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS", realizovaný v roce 2018. 

Úspěšně pokračoval v realizaci i projekt “Místní akční plán II rozvoje vzdělávání“ (dále jen MAP II), který je 

zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, 

základního, zájmového a neformálního vzdělávání a prohlubuje pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů 

napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. 

Dne 11.12.2020 mělo skončit tříleté funkční období správní a dozorčí rady MOST Vysočiny o.p.s..  

Podmínky pro svolání jednání zakladatelů a jmenování nových členů těchto orgánů, však vzhledem k vládním 

nařízením nebyly přijatelné. Po oznámení této skutečnosti zakladatelům a členům jmenovaných orgánů bylo 

tříleté funkční období prodlouženo s odvoláním na ústavní zákon o bezpečnosti ČR.  Volby a jmenování členů 

správní a dozorčí se konaly až v následujícím roce 2021. 

I přes náročnost práce zaměstnanců Společnosti probíhal v roce 2020 proces kontroly dodržování standardů 

MAS na základě vyhlášené výzvy MMR ČR.   

Ke dni 4.12.2020 byla podaná žádost o kontrolu dodržování standardů MAS MMR ČR schválena a tím bylo 

potvrzeno zařazení Společnosti do procesu přípravy strategie SCLLD pro období 2021 – 2027, na jejíž přípravě 

se pracuje. 

Veškerá činnost MOST Vysočiny o.p.s., a organizační složky MAS je zveřejňována na stránkách 

www.masmost.cz 

 

 Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, partnerům a příznivcům MOST Vysočiny o.p.s., 

a organizační složky MAS za odvedenou práci v roce 2020 v náročných podmínkách pandemie a popřát všem 

dobré zdraví a mnoho osobních úspěchů v příštích letech s důvěrou, že i v lepších časech. 

 

Ing. Helena Bučková 

 

http://www.masmost.cz/
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II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI  

 
a) Základní údaje platné k datu 31. 12. 2020 
 
Název: MOST Vysočiny 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Založení: dne 29. 4. 2004 v Pavlínově, 

Změny Zakládací smlouvy: rok 2011, rok 2014, 2017,2020 

Zapsáno: v rejstříku o.p.s. u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka č. 251 

Sídlo: Velké Meziříčí, Náměstí 17, PSČ 594 01 

IČ: 269 43 662 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Číslo účtu: 3357707379/0800 

Zakladatelé: 17, z toho 2 města, 3 obce, 1 nezisková organizace, 4 podnikatelské subjekty, 7 fyzických osob 

Partneři: 48 (8 veřejný sektor, 40 soukromý sektor - z toho 10 právnické osoby podnikajících, 6 fyzických osob 

podnikajících, 5 neziskových organizací a 19 fyzických osob.  

Rozloha území: 481,46 km2 

Počet obyvatel: 36 882 

Počet obcí celkem: 61, z toho 2 mají statut města (Velká Bíteš a Velké Meziříčí) 

Statutární zástupce: Mgr. Dufek Milan, ředitel o.p.s., tel. 606 738 265 

Kancelář a kontakty: telefon: +42 566 782 000, e-mail: info@masmost.cz 

www: www.masmost.cz 

datová schránka: v6nkmjz 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD: Mgr. Jašová Naděžda, tel. 778 716 960 

Poslední standardizace Společnosti – 4.12.2020 

 

b) Území působnosti MOST Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí 
V roce 2020 došlo k rozšíření území o dvě obce, a to Nový Telečkov a Osové. 
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c) Zakladatelé MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí - k 31. 12. 2020 

1. Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
2. Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 

13 Velké Meziříčí 
3. Obec Bory, se sídlem 594 61 Bory 232 
4. Základní škola Hany Benešové Bory, okres Žďár nad Sázavou, se sídlem 594 61 Bory 161 
5. Jupiter club, s.r.o., se sídlem Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí 
6. Agro - Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín 
7. ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., se sídlem Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí 
8. NIVA a.s., se sídlem 594 53 Vlkov 121 
9. Obec Pavlínov, se sídlem Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí 
10. Obec Otín, se sídlem Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí 
11. Ing. Olga Šmaková, trvalý pobyt Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí 
12. Ing. Alois Koukola, CSc., trvalý pobyt U Stadionu 377, 595 01 Velká Bíteš 
13. Ing. Zuzana Villertová, trvalý pobyt Sluneční 3, 594 01 Velké Meziříčí 
14. Mgr. Naděžda Jašová, trvalý pobyt Kmochova 29, 674 01 Třebíč 
15. Jiří Jaša, trvalý pobyt Pavlínov 2, 594 01 Velké Meziříčí 
16. Jiří Skryja, trvalý pobyt Lavičky 111, 594 01 Velké Meziříčí 
17. Mgr. Jana Audy, trvalý pobyt K Buči 7, 594 01 Velké Meziříčí 

V průběhu roku 2019 byla doručena žádost o odstoupení z pozice zakladatele o.p.s. u dvou zakladatelů. 
Dle vyjádření Krajského soudu v Brně, kam byla žádost o provedení změny zakládací smlouvy a seznamu 
zakladatelů odeslána, toto lze provést pouze převodem zakladatelských práv na jiného zakladatele. 
Počet zakladatelů prozatím zůstává i v roce 2020 beze změny. 

d) Složení orgánů MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí 
 
Správní rada 
 
Správní rada MOST Vysočiny, o.p.s. je rozhodovacím orgánem Společnosti. 

Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. 

Mezi kompetence správní rady patří především: 

- schvalování rozpočtu, Statutu Společnosti a dalších organizačních pravidel Společnosti, 

 - jmenování a odvolání ředitele Společnosti, 

 - zřízení Organizační složky místní akční skupiny (MAS) - k realizaci místního partnerství, 

 - dbát na zachování účelu, pro který byla Společnost založena.   

Funkční období správní rady je tříleté. 

Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s nemocí covid-19 byla platnost funkčního období prodloužena 

do doby, až to bude možné svolat schůzi zakladatelů. 

 

Členové správní rady byli jmenování na schůzi zakladatelů dne 30. 11 .2017 a to ke dni 11.12.2017. 

Dočasné složení dozorčí rady k 31.12.2020 v důsledku opatření vlády v souvislosti s nemocí covid-19: 

Ing. Bučková Helena /předsedkyně/, volba 11. 12. 2017 

Mgr. Audy Jana  

Ing. Bouček Zdeněk, CSc. 

Komínek Josef 

Ing. Kučera Tomáš 

Mrázek Jiří 
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Dozorčí rada 
 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem MOST Vysočiny, o.p.s., její členy jmenují a odvolávají zakladatelé 

Společnosti.  

Mezi kompetence správní rady patří především: 

- přezkoumání roční účetní závěrku a výroční zprávy Společnosti, 

- dohled nad fungováním o.p.s. v souladu s legislativou a Stanovami Společnosti. 

Funkční období dozorčí rady je tříleté. 

Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s nemocí covid-19 byla platnost funkčního období prodloužena 

do doby, až to bude možné svolat schůzi zakladatelů. 

 

Členové dozorčí rady byli jmenování na schůzi zakladatelů dne 30. 11 .2017 a to ke dni 11.12.2017. 

Dočasné složení dozorčí rady k 31.12.2020 v důsledku opatření vlády v souvislosti s nemocí covid-19 : 

 
Ing. Čejková Marie /předsedkyně/, volba 11. 12. 2017 

Ing. Káňa Bohumil 

Lipavská Dana, Dis. 

 
 

Ředitel  
 
Ředitel je statutárním orgánem o.p.s., který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. 

Ředitele jmenuje a odvolává správní rada Společnosti.  

Ředitelem MOST Vysočiny, o.p.s. byl jmenován správní radou Společnosti dne 1.2. 2013 Mgr. Dufek Milan 

a v této funkci zůstává i v roce 2020. 

Mezi základní povinnosti ředitele patří především: 

- řízení běžných činností Společnosti, 

- zastupování organizace, 

- vedení organizace, 

- vedení ekonomické agendy Společnosti, uzavírá pracovně-právní vztahů se zaměstnanci Společnosti atd. 

 

Personální složení MOST Vysočiny o.p.s. k 31.12.2020 

1. Mgr. Naděžda Jašová – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – pracovní smlouva, úv. 0,6,  

    manažer projektu MAP II - pracovní smlouva, úv. 0,4 

2. JUDr. Diana Kutnerová – manažer OP IROP – pracovní smlouva, úv. 0,6,  

3. Ing. Jitka Kočí – manažer OP zaměstnanost – pracovní smlouva, úv. 0,5,  

    OP PRV – pracovní smlouva, úv. 0,5  

4. Jiří Mrázek – manažer OP PRV – pracovní smlouva, úv. 1,0 (od 1.1.2020 dlouhodobá pracovní    

    neschopnost), ukončení 31.8.2020 

5. Ing. Jitka Kourková – projekt MAP II, pracovní smlouva úv. 0,5, 

    tvorba nové strategie SCLLD – pracovní smlouva, úv. – 0,5 (od 1.10.2020) 

6. Mgr. Zuzana Syslová - OP PRV – pracovní smlouva, úv. 0,5 (od 1.4.2020) 

    tvorba nové strategie SCLLD – pracovní smlouva, úv. 0,5 (od 1.10.2020) 

7. Ing. Helena Bučková – administrativní pracovník, DPP 25 hod./měsíc 

8. Marie Pospíšilová – účetnictví SCLLD, DPČ (10 hod./týden) 

9. Mgr. Alena Plíšková – animace škol a školských zařízení – DPP (25 hod./měsíc) 
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10. Lea Vodáková - účetnictví MAP, DPP (30 hod./měsíc) 

11. Mgr. Milan Dufek – tvorba nové strategie, DPP 

 

Mikroregion VMB – finanční partner personální účast na projektu MAP II: 

 

1. Ing. Monika Bližňáková – koordinátor MAP, pracovní smlouva, úv. 0,5, asistent vedoucí projektu, úv. 0,3 

2. JUDr. Diana Kutnerová- finanční manažer MAP, pracovní smlouva úv. 0,2 

 

e) Organizační struktura Společnosti MOST Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí 
 

MOST VYSOČINY o.p.s. k 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizační složka (místní partnerství) 
MAS MOST VYSOČINY 

Partnerské smlouvy 
Max. 49% hlasů VS 

Dozorčí rada 
předseda,  
3 členové NEJVYŠŠÍ ORGÁN 

Event. doplňková 

činnost 

 

Zaměstnanci kanceláře 
pro SCLLD 
- vedoucí zaměstnanec    
  pro realizaci SCLLD 
- manažer OP IROP 
- manažer OP PRV 
- manažer OP Zaměstnanost 
- manažeři MAP II 
- administrativní pracovník 
- účetní 
 
 
 
- manažer OPZ 
 

Rozhodovací 
orgán 
9 členů,  
max. 49% hlasů VS 

Kontrolní 
orgán 
7 členů 

Výběrový 
orgán 
7 členů,  
max. 49% hlasů VS 

Ředitel 

Život v obcích 
Podnikání, nezaměstnanost, vzdělání 
Zemědělství 
Životní prostředí 

Zájmové skupiny 

Správní rada 
předseda, 
6 členů 

ZAKLADATELÉ 
Fyzické a právnické osoby PARTNEŘI 48 
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f) Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 
 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, které mají sloužit k rozvoji obcí 
a regionu MOST Vysočiny o.p.s. a to zejména: 
1. Společnost bude poskytovat tyto služby: 

a) udržitelně a v dlouhodobém horizontu rozvíjet a propagovat region,   
b) podporovat tvorbu a realizaci projektů na nové způsoby ekonomického a turistického využití krajiny,  
c) pečovat o krajinu, sídla, kulturní a přírodní dědictví,  
d) dlouhodobě, koncepčně a udržitelně podporovat multifunkční zemědělství v souladu s ochranou 

životního prostředí, 
e) koordinovat projekty a produkty zaměřené na rozvoj regionu v souladu s přijatou integrovanou 

rozvojovou strategií území,  
f) všemi formami pečovat o lidské zdroje regionu, zejména dbát o prosazování metod komunitního 

přístupu, 
g) vytvářet informační zázemí (databázové informace) k rozvoji regionu, informovat o regionu, 

podporovat informační centra,  
h) vyvíjet součinnost s domácími i zahraničními subjekty majícími vztah k regionu zejména s ohledem na 

nalezení nových investorů,  
i) zajišťovat osvětu a vzdělanost lidského potenciálu včetně pořádání regionálních akcí pro podporu 

udržitelného rozvoje a občanské společnosti, 
j) podporovat komunikaci, naslouchání a komunitní metody strategie se zapojením všech generací 

regionu, 
k) hledat pro region komplexní řešení jeho obyvatel v oblasti služeb: zdravotnických, sociálních, 

celoživotního vzdělávání a v dalších složkách prostředí ovlivňujících kvalitu života, 
l) komunikovat s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu, 
m) podporovat činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,  
n) podporovat podnikání zejména malých a středních podniků v regionu a vytváření nových pracovních 

příležitostí,  
o) zprostředkovávat finanční zdroje veřejné i soukromé,  
p) podporovat zavádění nových technologií a know-how, 
q) zvyšovat konkurenceschopnost regionálních produktů a služeb, 
r) vytvářet nabídku volnočasových aktivit a motivace k jejich využívání, 
s) podporovat venkovský prostoru vč. infrastruktury, 
t) podporovat aktivity zajišťující péči o seniory, 
u) podporovat aktivity zvyšující zaměstnanost 

 
 

2. Společnost bude prostřednictvím organizační složky poskytovat tyto služby: 
a) administrovat a poskytovat služby související s výzvami, výběry a kontrolou realizace projektů, které 

naplňují strategické cíle MAS, koordinace a financování projektů k rozvoji regionu, zejména vyhlašování 
výzev, shromažďování a posuzování projektů v předpokládaných programech, které jsou realizovány 
metodou LEADER, 

b) prosazovat místní akční skupinou komunitně vedený místní rozvoj, uskutečňovaný na základě Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místního partnerství definovaného v čl. 
XII. Zakládací smlouvy, 

c) podporovat a propagovat MAS a region, podporovat a propagovat místní partnerství, tj. partnerství 
mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném regionálním území. 
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g) Členění nákladů obecně prospěšné společnosti 

Veškeré náklady obecně prospěšné společnosti byly vynaloženy na plnění obecně prospěšných služeb. 
Náklady na odměnu ředitele, na odměny členů správní rady, ani na odměny členů dozorčí rady žádné 
vyplaceny nebyly.  
Náklady a tržby byly v roce 2020 dále členěny na - Provozní, Strategie 2019 -2023 a Projekt MAP II 
s rozúčtováním na jednotlivá střediska. Doplňkové činnosti nebyly provozovány. 
 
 

III. MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - MAS MOST VYSOČINY 
              Seznam partnerů MAS MOST Vysočiny Velké Meziříčí k 31. 12. 2020 
 
a) Nejvyšší orgán MAS – je nejvyšším orgánem místního partnerství, je tvořen všemi partnery MAS, 

kteří mají se Společností uzavřenou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci.  
 

               Do kompetencí Nejvyššího orgánu spadá především: 

• odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD na území působnosti 
MAS 

• schvaluje SCLLD a pravidla, podle nichž jsou hodnoceny a vybírány projekty (vnitřních 
předpisů MAS) 

• zřizování povinných orgánů MAS a volby do těchto orgánů 
 
              Nejvyšší orgán MAS MOST Vysočiny je tvořen 48 partnery z veřejného a soukromého sektoru.  
 

Zástupci ks % 

Veřejný sektor 8 16,67 

Soukromý sektor 40 83,33 

Celkem 48 100 

 

            Partneři jsou dále členěni do zájmových skupin dle převažujícího zaměření činností.                                                        
            Příslušnost k zájmovým skupinám je následující: 
 

Zájmové skupiny ks % 

Život v obcích 15 31,25 

Podnikání, nezaměstnanost, vzdělání 15 31,25 

Zemědělství 9 18,75 

Životní prostředí 9 18,15 

celkem 48 100 

 
b) Partneři MAS MOST Vysočiny k 31.12.2020: 
 
        Název subjektu                     Statutární zástupce, pověřenec                Zájmová skupiny 

VEŘEJNÝ SEKTOR 

1. Město Velká Bíteš Ing. Kučera Tomáš, pověřenec A – život v obcích 

2. Město Velké Meziříčí Ing. Alexandros Kaminaras, st. zást. A – život v obcích 

3. Mikroregion Velkomeziříčsko-
Bítešsko 

Rosová Eva, pověřenec A – život v obcích 

4. Obec Bory Ing. Dostálová Lucie, st. zástupce A – život v obcích 

5. Obec Březské Kamínková Lenka, st. zástupce A – život v obcích 

6. Obec Otín Ing. Nedomanská Iveta, st. 
zástupce 

A – život v obcích 

7. Obec Pavlínov Peterka Karel, st. zástupce A – život v obcích 
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8. Základní škola Hany Benešová Bory Mgr. Eliáš František, stat. zástupce B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

SOUKROMÝ SEKTOR  

PRÁVNICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ 

1. AGRO – Měřín, a.s. Ing. Čejková, Marie pověřenec C – zemědělství 

2. AgroStar cisterny, s.r.o. Hnízdil Bořivoj, st. zástupce B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

3. ATIKA – LYSÝ, s.r.o. Lysý Miroslav, st. zástupce B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

4. Autocolor Šoukal s.r.o. Šoukal František, st. zástupce B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

5. ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. Ing Bouček . Zdeněk, CSc., st. 
zástupce 

 
D – životní prostředí 

6. Jihomoravská distribuční s.r.o. Požár Milan, st. zástupce B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

7. JUPITER Club Velké Meziříčí Mgr. Dufek Milan, st. zástupce B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

8. Kovoturn, s.r.o. Sýkorová Marie, pověřenec B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

9. MetalPro Vysočina s.r.o. Holoubek Zdeněk, st. zástupce B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

10. NIVA, a.s. Ing. Káňa Bohumil, st. zástupce C - zemědělství 

 

FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ 

1. 
 

 Horký Aleš Horký Aleš B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

2. Němec František František Němec C – zemědělství 

3. Němcová Jitka Němcová Jitka C – zemědělství 

 
4. 

Prokopová Jiřina Prokopová Jiřina B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

 
5. 

Sobotka Zdeněk Sobotka Zdeněk B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

6. Uchytil Pavel, Ing.                                     Uchytil Pavel                                           C - zemědělství 

       

 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

1. Český svaz včelařů o.s. Oulehla Jiří, pověřenec C - zemědělství 

2. EKOVYSOČINA s.r.o. Bc.Marek Holemář, st.zástupce D – životní prostředí  

3. Moravský rybářský svaz, o.s. Ing. Víteček Miroslav, pověřenec D – životní prostředí 

4. Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.s. PhDr. Erml Jan, st. zástupce A – život v obcích 

5. TJ Dětské středisko Březejc, spolek Doskočilová Monika, st. zástupce A – život v obcích 

 

FYZICKÉ OSOBY 

 

1. Mgr. Audy Jana D – životní prostředí 

2. Ing. Bučková Helena B – podnikání, nezaměstnanost, vzdělání 

3. Drápela Michal A – život v obcích 

4. Holoubek Tomáš D – životní prostředí 

5. Ing. Horká Ivana A – život v obcích 



11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Rozhodovací orgán MAS volí Nejvyšší orgán – jeho členové jsou voleni z partnerů MAS, funkční období 
bylo dvouleté. V rámci standardizace MAS v roce 2020 byla schválena změna Statutu MOST Vysočiny 
o.p.s., ve kterém došlo k úpravě délky funkčního období a to na 3 roky. 

 
Do kompetencí Rozhodovacího orgánu spadá především:  

• schvalování manažera pro SCLLD, příprava SCLLD 

• schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, 
schvaluje výzvy k podávání žádostí 

• rozhoduje o vytvoření zájmových skupin a jejich obsahu  

• schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS 

• svolává jednání NO MAS 
 
Členové Rozhodovacího orgánu zvoleni od 13.3.2019 – 9 členů 
VS -2 členové 22,22%, SS – 7 členů 77,78%, zájmové skupiny A-22,22%, B -33,34%, C – 22.22%, D – 22.22% 
 

1.  
Ing. Nedomanská Iveta, obec Otín 

 
Veřejný sektor 

 
A – život v obcích 

2. Ing. Kučera Tomáš,  
Město Velká Bíteš 

 
Veřejný sektor 

 
A – život v obcích 

3. Mgr. Audy Jana, předsedkyně Soukromý sektor D – životní prostředí 

4. Ing. Bouček Zdeněk, CSc. 
ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o.  

 
Soukromý sektor 

 
D – životní prostředí 

5. Ing. Bučková Helena Soukromý sektor B-podnikání, 
nezaměstn., vzdělání 

6. Jaša Jiří Soukromý sektor B-podnikání, 
nezaměstn., vzdělání 

7. Ing. Koukola Alois, CSc. Soukromý sektor B-podnikání, 
nezaměstn., vzdělání 

8. Němec František Soukromý sektor C – zemědělství 

9. Bc. Kočí Ondřej Soukromý sektor C – zemědělství 

 
 
 

6. Mgr. Chalupová Helena A – život v obcích 

7. Jaša Jiří B – podnikání, nezaměstnanost, vzdělání 

8. Ing. Koukola Alois, CSc. B – podnikání, nezaměstnanost, vzdělání 

9. JUDr. Kutnerová Diana D – životní prostředí 

10. Lipavská Dana, Dis. D – životní prostředí 

11. Pacal Karel B – podnikání, nezaměstnanost, vzdělání 

12. Ing. Villertová Zuzana A – život v obcích 

13. Ing. Vodová Alena C – zemědělství 

14. Ing. Švec Josef A – život v obcích 

15. Mgr. Plíšková Alena  D – životní prostředí 

16. Krejzlová Pavla C - zemědělství 

17. Bc. Kočí Ondřej C - zemědělství 

18. Jakub Kučera A – život v obcích 

19. Ing. Schneider Jiří, PhD. D -  životní prostředí 
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d) Výběrový orgán MAS volí Nejvyšší orgán – jeho členové jsou voleni z partnerů MAS, funkční období je 1 

rok.  
Do kompetencí výběrového orgánu patří zejména: 

 

• předvýběr projektů podle objektivních výběrových kritérií schválených Rozhodovacím  

               orgánem MAS 

• zajištění právního posouzení všech žadatelů, kteří podali žádost o realizaci projektů 

• navržení seznamu projektů v pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD 

 
Členové Výběrového orgánu zvoleni nově od 12.3.2020 – 7 členů 
VS -1člen 14,28%, SS – 6 členů 85,72%,  zájmové skupiny A-42,85%, B -28,57%, C-14,29%, D – 14,29% 
 

1. Ing. Villertová Zuzana /předsedkyně/ Soukromý sektor A – život v obcích 

2. Rosová Eva, mikroregion VMB Veřejný sektor A – život v obcích 

3. Mgr. Chalupová Helena Soukromý sektor A – život v obcích 

4.  Krejzlová Pavla Soukromý sektor C - zemědělství 

5. Plíšková Alena Mgr. Soukromý sektor D – životní prostředí 

6. Sýkorová Marie, Kovoturn, s.r.o. Soukromý sektor B – podnikání, nezaměstn., vzdělání 

7. Jiří Oulehla ČS včelařů Soukromý sektor C -  životní prostředí 
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e) Kontrolní orgán MAS volí Nejvyšší orgán – jeho členové jsou voleni z partnerů MAS, funkční období je 
bylo dvouleté. 
V rámci standardizace MAS v roce 2020 byla schválena změna Statutu MOST Vysočiny o.p.s., ve kterém 
došlo k úpravě délky funkčního období a to na 3 roky. 
 
Do kompetencí kontrolního orgánu patří zejména: 
 
- dohlíží na fungování organizační složky MAS a realizaci SCLLD, je odvolacím orgánem, 
- monitoruje realizované projekty,  
- předkládá roční zprávu a evaluační plán SCLLD pro NO MAS 
- projednává výroční zprávu o činnost a hospodaření MAS 

 
       Členové Kontrolního orgánu - SS 100%, potvrzeni ve funkcích dne 13.3.2019 - 7 členů 
 

 

 

 

 

 

Fungování, způsob jednání a kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou detailně popsány v implementační 
části strategie, Statutu Společnosti a Jednacích řádech. 

 

IV. JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MOST VYSOČINY, o.p.s.  a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MAS V ROCE 2020 
 

a) Jednání zakladatelů 
 

Zakladatelé MOST Vysočiny o.p.s. nebyli v roce 2020 svoláváni k samostatnému jednání, vyjadřovali se 
hlasováním per rollam k dohodě o změně Zakládací smlouvy a Jednacímu řádu schůze zakladatelů. 
Tyto dokumenty zakladatelé schválili dne 7.9.2020. 
Průběžně byli na stránkách www.masmost.cz  a v místním tisku informováni o činnosti Společnosti.  
Komunitní práce a jednání probíhala prostřednictvím Organizační složky MAS, kterou správní rada o.p.s. 
zřídila v souvislosti se Standardizací MAS již v roce 2015 a novým procesem Standardizace v roce 2020.  
 
 

b) Jednání správní rady 
 

Dne:  30.6.2020  
1. Schválení hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2019. 
2. Schválení výroční zprávy MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS za rok 2019. 
3. Schválení rozpočtu hospodaření na rok 2020. 
4. Schválení přípravy standardizace MOST Vysočiny o.p.s. a její organizační složky MAS. 
Dne 10.9. 2020 – hlasování per rollam 
1. Schválení aktualizace Statutu Společnosti. 
2. Schválení aktualizace Jednacího řádu správní rady. 
Dne 10.12.2020 - oznámení členům správní rady o aktuální situaci a postupu v jednání správní rady a 
předkládání výsledků hospodaření Společnosti 
 

1. Ing. Káňa Bohumil, NIVA, a.s. Soukromý sektor 

2. Ing. Čejková Marie, AGRO - Měřín, a.s. Soukromý sektor 

3. Michal Drápela Soukromý sektor 

4. Holoubek Tomáš  Soukromý sektor 

5. Ing. Vodová Alena Soukromý sektor 

6. Lipavská Dana, DiS. Soukromý sektor 

7. Ing. Švec Josef  Soukromý sektor 

http://www.masmost.cz/
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c) Jednání dozorčí rady 

 
Dne 2.3.2020 – hlasování per rollam, schválení změny auditora a to nově Ing. Miloslava Závorková, č. 
oprávnění 2108.  

Dne 28.5.2020 – kontrola hospodaření Společnosti za rok 2019. DR doporučila správní radě přijmout 
hospodaření MOST Vysočiny o.p.s., za rok 2019 ke schválení. 
Dne 11.9.2020 – schválení aktualizace Jednacího řádu dozorčí rady. 
 

Ve správní radě ani dozorčí radě nedošlo v roce 2020 ke změně ve složení členů. 
V důsledku opatření vlády proti šíření nemoci covid-19 nebyla svolávána samostatná jednání správní 
ani dozorčí rady.  
Ke dni 11.12.2020 rozhodnutím zakladatelů MOST Vysočiny o.p.s., skončilo tříleté funkční období 
členů správní a dozorčí rady, avšak s odvoláním na bezpečnostní zákon ČR pokračovali členové 
správní a dozorčí rady ve funkci (do uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu), který byl 
ukončen až v roce 2021. 
Členové správní a dozorčí rady byli průběžně seznamováni s výsledky hospodaření. 
Komunikace probíhala prostřednických e-mailových a telefonických zpráv, ke kterým se členové 
orgánů vyjadřovali. 
Zápisy z jednání jsou uloženy na stránkách www.masmost.cz/o.p.s./zápisy  
 

d) Jednání Nejvyššího orgánu MAS (NO) 
 
Dne 12.3.2020 - volba výběrového orgánu MAS, hlasování per rollam 
Dne 1.6.2020 - hlasování per rollam, schválení dodatku k zápisu NO ze dne 13.3.2019 
Dne 30.6.2020 - hlasování per rollam, schválení výroční zprávy za rok 2019 
Dne 18.9.2020 - hlasování per rollam,  

 1. schválení Jednacího řádu NO MAS   
             2. schválení rozšíření území působnosti MAS o obec Osové a Nový Telečkov.  
          

e) Jednání Rozhodovacího orgánu MAS (RO) 
 
Dne 20.2.2020 
1.Schválení výběru projektů k podpoře v rámci výzvy č.4 IROP – Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních 
služeb. 
2. Schválení změny finančního plánu IROP. 
3. Schválení přijetí Ing. Jiřího Schneidera, PhD za partnera MAS MOST Vysočiny. 
4. Schválení zprávy o plnění integrované strategie SCLLD za období 1.7.-31.12.2019. 
Dne 12.2.2020  
Schválení výzvy č. 6  PRV – fiche: Zemědělská prvovýroba, Zpracování zemědělských produktů, Stabilizace 
podnikání v malých obcích, Lesnictví. 
Dne 27.3.2020 
Schválení kontrolních listů FNaP a Věcné hodnocení k výzvě č. 5 IROP – Infrastruktura pro vzdělávání. 
Dne 15.4.2020 - hlasování per rollam, 
Schválení výzvy č. 7 IROP – Řízení rizik, Schválení kritérií hodnocení FNaP a Věcného hodnocení. 
Dne 27.4.2020 – hlasování per rollam,  

Schválení výzvy č. 6 IROP – Sociální podnikání, Schválení kritérií hodnocení FNaP a Věcného hodnocení. 

Dne 6.5.2020 -  hlasování per rollam,  

Schválení výběru projektů k podpoře v rámci výzvy č. 5 IROP – Infrastruktura ve vzdělávání. 

 

 

http://www.masmost.cz/o.p.s./zápisy
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Dne 22.6.2020 –  

1. Schválení převedení finanční částky  IROP z fiche 2 do fiche 1 ( 8 800 Kč). 

2. Schválení výběru projektů k podpoře v rámci výzvy č. 6 PRV.  

3. Schválení Kontrolních listů k Výzvě č. 7 IROP Řízení rizik II. 

4. Schválení výzvy č. 8 IROP - Komunitní centra, schválení kritérií hodnocení FNaP a věcného hodnocení. 

5. Schválení přesunu zbytkových alokací v rámci IROP do Výzvy Infrastruktura pro vzdělávání. 

6. Informace o standardizaci MOST Vysočiny o.p.s. a MAS. 

Dne 13.7.2020  

1. Schválení Kontrolních listů k Výzvě č. 6 IROP, hodnocení FNaP a věcného hodnocení. 

2. Schválení zprávy o plnění integrované strategie za období 1.1.-30.6. 2020. 

Dne 11.8.2020 - hlasování per rollam,  

Schválení Kontrolních listů k Výzvě č. 8 IROP, hodnocení FNaP a věcného hodnocení. 

Dne 24.8.2020 – 

1. Schválení výběru projektů k podpoře v rámci výzvy č. 7 IROP, Řízení rizik II. 

2. RO vzal na vědomí rozšíření působnosti území MAS o 2 obce. 

Dne 27.8.2020 –  

1. Schválení výběru projektů k podpoře v rámci výzvy č. 6 IROP Podpora sociálního podnikání. 2. Schválení 

výběru projektů k podpoře v rámci výzvy č. 8 IROP Komunitní centra. 

Dne 30.9.2020 - hlasování per rollam,  

1. Přesun finančních prostředků v rámci PRV z fiche 1,2,3,6, do fiche 7 MŠ a ZŠ. 

2. V rámci PRV zrušení fiche 2 a 6 (pouze odčerpání finančních prostředků) 

Dne 26.11.2020 – 

1. Schválení výběru projektů k podpoře v rámci výzvy č. 9 IROP – Bezpečná doprava II. 

2. Schválení přesunu volných finančních prostředků v rámci PRV do fiche 7. 

3. Schválení přesunu zbytkové alokace v rámci IROP do opatření Infrastruktura pro vzdělávání a Bezpečná 

doprava. 

Dne 16.12.2020 - hlasování per rollam,  

Schválení modifikace výzvy OP PRV č. A78/03_16_047/CLL_ 17_03_036 a prodloužení data realizace projektů 

do 30.6.2023. 

 
f) Jednání Výběrového orgánu MAS (VO) 

 
Dne 22.1.2020  
1. Školení členů výběrového orgánu k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnost a věcného hodnocení 
projektů. 
2. Informace o aktualizace interních postupů pro IROP. 
Dne 29.1.2020  
Věcné hodnocení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 4 - Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních služeb, 
doporučeno k podpoře dle bodových kritérií ke schválení RO MAS 1 projekt (DS NESA –Diecézní charita Brno.) 
Dne 17.3.2020  
Volba předsedkyně (Ing. Villertová) a místopředsedkyně (M. Sýkorová) VO MAS. 
Dne 23.4.2020  
Věcné hodnocení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 5 IROP - Infrastruktura pro vzdělávání, 
doporučeno k podpoře dle bodových kritérií ke schválení RO MAS 1 projekt (Modernizace infrastruktury pro 
konektivitu ZŠ Bory) 
Dne 10.6.2020 
Věcné hodnocení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 6 PRV, podáno 22 žádostí – 3 žádosti neprošly 
hodnocením FNaP. Ke schválení RO MAS dle bodových kritérií doporučeno k podpoře: 
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Fiche 1 – Modernizace vybavení zemědělských podniků – doporučeno ke schválení 11 žadatelů 
Fiche 3 – Stabilizace podnikání v malých obcích - doporučeni ke schválení 2 žadatelé 
Fiche 6 – Lesnictví – doporučeno ke schválení 5 žadatelů. 
Jedna žádost před hodnocením stažena žadatelem - Modernizace zemědělského podniku 2020 (Uhřínov) 
Dne 17.8.2020  
1. Věcné hodnocení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 6 – IROP - Podpora sociálního podnikání, doporučeno 
k podpoře dle bodových kritérií ke schválení RO MAS 1 projekt ( Rekonstrukce prostor pro sociální podnikání 
v Balinách). 
2. Věcné hodnocení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 7 – IROP - Řízení rizik II, doporučeno k podpoře dle 
bodových kritérií ke schválení RO MAS 2 projekty (Pořízení cisternové automatické stříkačky JSDH Velká Bíteš 
a Tasov.) 
Dne 18.9.2020  
Schválení aktualizovaného Jednacího řádu VO MAS. 
Dne 11.11.2020 
Věcné hodnocení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 9 – IROP - Bezpečná doprava II, doporučeno k podpoře 
dle bodových kritérií ke schválení RO MAS 1 projekt (Schválení výstavby chodníku Velká Bíteš). 
 
 

g) Jednání Kontrolního orgánu MAS (KO) 
Dne 18.9.2020 - hlasování per rollam, schválení aktualizace Jednacího řádu KO MAS. 

 
 
 

V. REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2020  
 
 

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH SCHOPNOSTÍ MAS MOST Vysočiny 2019-2023 

Název projektu: Zlepšení řídících schopností MAS MOST Vysočiny 2019-2023 

Registrační č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011408 

Délka realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2023 

Rozpočet dle žádosti o podporu: 12 141 100,00 Kč  

- z toho podpora 11 534 045,00 Kč 

- 5% vlastní podíl příjemce dotace, tj. 607 055,00 Kč 

Projekt navazuje na projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, který byl realizován 

v roce 2018. Cílem projektu je podpora úspěšné realizace SCLLD Kvalita života II. V projektu jsou 

realizovány aktivity: 

I. Řízení projektu 

II. Provozní činnosti (ve vztahu ke strategii CLLD, realizace strategie – zpracování výzev MAS a 
hodnotících kritérií v operačních programech IROP, OPZ a Programu rozvoje venkova, vyhlašování výzev 
MAS, jejich zveřejňování, poskytování bezplatných konzultací žadatelům, zpracování kontrolních listů, 
příjem žádostí o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení, informování 
žadatelů, aktualizace webových stránek, posuzování souladu změn projektů se strategií, aktivity 
povinných orgánů MAS. Vedení složek projektů, archivace, publicita) 

III. Animace strategie CLLD (propagace CLLD a MAS)  
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III. Animace škol a školských zařízení 

IV. Podpůrné činnosti (vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS, evaluace a monitoring 

SCLLD, příprava a aktualizace Interních postupů MAS) 

 
Výsledkem projektu je naplňování SCLLD zejména prostřednictvím vyhlašování výzev k příjmu žádostí o podporu, 
hodnocení a výběr projektů z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu 
Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova – viz níže: 
 
V roce 2020 byla v rámci projektu zahájena realizace nové aktivity pro programové období 2021-2027.   
 
 

Integrovaný regionální operační program, dále jen IROP 
 
 

V roce 2020 byla vyhlášeno celkem 5 výzev: 

▪ Výzva č. 5 MAS MOST Vysočiny-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání s alokací 1 072 090,00 Kč. Do výzvy 
se přihlásil 1 žadatel, jehož žádost byla v rámci MAS podpořena. K realizaci projektu nedošlo. 
 
▪ Výzva č. 6 MAS MOST Vysočiny-IROP-Podpora sociálního podnikání s alokací 4 789 810,00 Kč. Do 

výzvy se přihlásil 1 žadatel, jehož žádost byla v rámci MAS podpořena.  

Žadatel Název projektu Přidělená částka 

 
Balinská spol. s r.o. 

Rekonstrukce prostor pro sociální 
podnikání v Balinách 

 
4 789 810,00 Kč 

 

▪ Výzva č. 7 MAS MOST Vysočiny-IROP-Řízení rizik II s alokací 9 000 000,00 Kč. Do výzvy se přihlásili 2 

žadatelé, jejichž žádosti byly v rámci MAS podpořeny.  

Žadatel Název projektu Přidělená částka 

 
Město Velká Bíteš 

Pořízení cisternové automobilové 
stříkačky JSDH Velká Bíteš 

 
4 500 000,00 Kč 

 
Obec Tasov 

Pořízení cisternové automobilové 
stříkačky JSDH Tasov 

 
4 500 000,00 Kč 

 

▪ Výzva č. 8 MAS MOST Vysočiny-IROP-Komunitní centra s alokací 3 500 000,00 Kč. Do výzvy se 
přihlásil 1 žadatel, jehož žádost byla v rámci MAS podpořena. 
 

Žadatel Název projektu Přidělená částka 

 
Obec Kozlov 

 
Komunitní centrum Kozlov 

 
3 500 000,00 Kč 

 
▪ Výzva č. 9 MAS MOST Vysočiny-IROP-Bezpečná doprava II s alokací 4 600 000,00 Kč. Do výzvy se 
přihlásil 1 žadatel, jehož žádost byla v rámci MAS podpořena. 
 

Žadatel Název projektu Přidělená částka 

 
Město Velká Bíteš 

Výstavba chodníku v ulicích 
Rajhradská-Jihlavská, Velká Bíteš 

 
4 600 000,00 Kč 
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V rámci každé vyhlášené výzvy byl realizován seminář pro žadatele, následně seminář pro příjemce. 
 

Ke konci roku 2020 MAS provedla úpravu finančního plánu čerpání alokace, resp. podala žádost o změnu na 

ŘO IROP, která řešila přesun zbytkových alokací z jednotlivých opatření do 2 opatření, v rámci kterých by byly 

vyhlášeny dvě poslední výzvy, a to Infrastruktura pro vzdělávání II a Bezpečná doprava III (plánováno na rok 

2021). Žádost o změnu byla schválena.  

 

 

 

 

Operační program Zaměstnanost, dále jen OP Z 

 
 
OP Zaměstnanost 
 

V operačním programu Zaměstnanost nebylo v roce 2020 povoleno z Řídícího orgánu vyhlásit žádnou 
výzvu. Výjimku dostaly MAS s úspěšně podpořenými dětskými skupinami. A to z toho důvodu, že 
nevyčerpané prostředky byly přesměrovány na podporu právě dětských skupin, které úspěšně žádaly o 
dotace přes MAS v tomto programovém období.  
 
Během roku byly podpořenými žadateli úspěšně podávány Zprávy o realizaci projektů a propláceny 
Žádosti o podporu. V rámci projektů realizovaných obcemi byl uspořádán kurz zahradničení, opět se 
spokojenou pozitivní odezvou účastníků. 
 
Na začátku prosince byla MAS vyzvána k modifikaci Výzvy MAS MOST Vysočiny – Podpora zaměstnanosti 
III, při které byla navýšena ze strany ŘO (Řídícího orgánu) alokovaná částka z 1 850 897,45 Kč na 2 531 
886,45 Kč. K navýšení došlo z důvodu podpory projektů uložených v zásobníku projektů z poslední 
vyhlášené výzvy. Dotčené projekty, resp. jejich administrátoři byli vyzvání ŘO k vyjádření, zda mají či 
nemají zájem svůj projekt dále realizovat. Ani jeden z projektů do realizace nevstoupil, protože nebyla 
nalezena osoba splňující dané podmínky výzvy, určující, jaké cílové osoby lze podpořit.  
 
Nevyčerpaná alokace 3 364 886 Kč z celkové částky 13 312 000 Kč bude vrácena ŘO. 
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Program rozvoje venkova, dále jen PRV 

 
V roce 2020 byla vyhlášena jedna výzva, a to výzva č. 6. Dále pokračuje administrace všech přijatých a 
realizovaných žádostí z minulých let.  
 
 
6. výzva PRV MAS MOST Vysočiny 
 
Příjem žádostí: 26. 3. 2020 - 20. 5. 2020 
Seminář pro žadatele: 7. 5. 2020 
Věcné hodnocení: 10. 6. 2020 
Výběr projektů: 22. 6. 2020 
Konečná registrace na RO SZIF: 28. 7. 2020 
 
Alokace 
Fiche 1 – Zemědělská prvovýroba                                         2.048.120 Kč 
Fiche 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů    925.100 Kč 
Fiche 3 – Podpora podnikání na malých obcích  2.546.969 Kč 
Fiche 6 - Lesnická technika    1.618.600 Kč 
 
 
Celková výše dotace 7.138.789 Kč 
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Název žadatele Název projektu Místo realizace 
projektu 

Požadovaná 
výše dotace 

Fiche 1 Zemědělská prvovýroba 

NIVA, a.s. 

Pořízení rozdružovače balíků slámy s možností 

štípání 
Březí 

270 000 Kč 

Biogas 

Bohemia spol. s 

r.o. Nákup samojízdného víceúčelového stroje 
Petráveč 

450 000 Kč 

AGROS 

Vysočina, a.s. Investice do zemědělského podniku 
Kundratice 

240 000 Kč 

Jaroslav Kourek 

Modernizace vybavení zemědělského podniku 

2020 
Černá 

291 000 Kč 

Martin Hladík Modernizace farmy 
Ruda 

294 000 Kč 

Zdeňka 

Poláková 

Nákup Cambridge válce na úpravu půdy před 

setím nebo po jejím zasetí 
Dolní Libochová 

105 600 Kč 

Vojtěch Chylík Nákup zemědělské techniky 
Radňoves 

169 400 Kč 

Jan Bradáč 

Modernizace vybavení zemědělského podniku 

2020 
Uhřínov 

237 000 Kč 

Fiche 3 Podpora podnikání na malých obcích 

František 

Kolouch František Kolouch – Pořízení rýpadla 
Martinice 

1 274 070 Kč 

MetalPro 

Vysočina s.r.o. 

Nákup nové technologie a vybudování zázemí 

pro zaměstnance 
Měřín 

1 030 500 Kč 

Fiche 6 Lesnická technika 

Alena 

Šilhánová Technika pro lesní hospodářství 
Velká Bíteš 

160 000 Kč 

Milan Kraval Štípací automat na palivo Milan Kraval 
Tasov 

175 000 Kč 

Jan Bradáč Nákup strojů pro svoz a zpracování dřeva 
Uhřínov 

496 705 Kč 

Jaroslav Bartoš Nákup lesnické technologie 
Velké Meziříčí 

100 000 Kč 

BALLEDOS 

s.r.o. LesBalMas 2020 Velké 
Meziříčí/Radňoves 

205 000 Kč 

Celkový požadavek na dotaci: 5.498.275 Kč. 
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MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí  

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959  

Projekt Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí (dále jen MAP II) je zaměřen na rozvoj 
kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového 
a neformálního vzdělávání. Navazuje na projekt „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na 
území ORP Velké Meziříčí (MAP I), který nastartoval pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč 
jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Projekt umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu 
MAP. Významnou aktivitou projektu MAP II je tzv. implementace, tj. realizace aktivit, které aktéři ve 
školství budou realizovat na základě potřeb uvedených ve Strategickém rámci MAP. Podporuje 
vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u 
zapojených partnerů. Současně realizací těchto aktivit je podpořeno i strategické plánování ve školách 
s vazbou na místní akční plán. 
Hlavním cílem projektu MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách 
s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. 
Nositelem projektu je MOST Vysočiny, o.p.s., finančním partnerem projektu je Mikroregion 

Velkomeziříčsko-Bítešsko. Partnerem projektu je rovněž město Velké Meziříčí. 

Realizace projektu byla zahájena 1.9.2018 a její ukončení je plánováno k datu 31.8.2022. Celkové 

způsobilé výdaje projektu činí 8 632 439,20 Kč, které se dělí na přímé výdaje a paušální náklady. 

Bližší informace o cíli projektu MAP II a jeho dílčích aktivitách je k dispozici na webových stránkách 

realizátora projektu: www.masmost.cz.   

 Kdo MAP tvoří: Řídící výbor, Pracovní skupiny, Partnerství MAP, Realizační tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masmost.cz/
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Organizační struktura MAP II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení realizačního týmu MAP II: 

 

 

 

Administrativní tým       Odborný tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR 

MAP 

Pracovní 

skupina pro 

FINANCOVÁNÍ 

Pracovní 

skupina pro 

rozvoj 

ČTENÁŘSKÉ 

GRAMOTNOSTI 

Pracovní 

skupina pro 

rozvoj 

MATEMATICKÉ 

GRAMOTNOSTI 

 

Pracovní 

skupina pro 

ROVNÉ 

PŘÍLEŽITOSTI 

Pracovní 

skupina pro 

POLYTECHNICKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

REALIZAČ

NÍ TÝM 

Koordinátor MAP 

Koordinátor implementace 

Koordinátor činnosti pracovních 
skupin 

Člen pracovní skupiny 

Vedoucí pracovní skupiny 

Odborný lektor/facilitátor 

Analytik 

Zástupci škol 

Lektoři vzdělávacích aktivit 

Finanční manažer 

Asistent projektu 

Účetní 

Hlavní manažer MAP  

(Řízení projektu MAP) 

 



23 

 

 

V průběhu roku 2020 byla realizace projektu MAP II významně ovlivněna vyhlášeným nouzovým 

stavem v České republice kvůli šíření onemocnění COVID-19. Celá řada plánovaných aktivit musela 

být zrušena, u všech byly dohodnuty s odbornými lektory náhradní termíny pro 2021. Realizátor 

projektu ke konci roku 2020 připravil platformu pro realizaci aktivit v on-line podobě.  

Infolist o průběhu realizace projektu MAP II        

Datum Událost (akce) Lektor 

7.1.2020 Správní řád v MŠ Monika Puškinová 

Leden 2020 Setkání realizačního týmu  

31.1.2020 Hlasová hygiena pedagoga Jan Přeučil 

Únor 2020 Setkání realizačního týmu  

4.2.2020 Společné setkání všech pracovních skupin  

5.2.2020 Setkání realizátorů MAP Kraje Vysočina NIDV 

5.2.2020 Práce se dřevem – workshop pro pedagogy ZŠ Chaloupky, p. Juhas 

6.2.2020 Práce se dřevem – workshop pro pedagogy ZŠ Chaloupky, p. Juhas 

12.2.2020 Setkání Pracovní skupiny pro financování  

17.2.2020 Setkání Pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání  

18.2.2020 Hudebka pro nehudebníky Tandem 

18.2.2020 Setkání členů Řídícího výboru MAP II  

20.2.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti  

24.2.2020 Využití moderních technologií ve výuce, programování Mgr. Josefová 

25.2.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

27.2.2020 Setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti  

Březen 2020 Setkání realizačního týmu  

10.3.2020 Čtenářská gramotnost a práce s odborným textem na 1. stupni Mgr. Mühlhauserová 

16.3.2020 ZRUŠENO* - Deskové a karetní hry Mgr. Veronika 
Havelková 

20.3. – 3.4.2020 ZRUŠENO* - Preventivní programy pro žáky – Bezpečí na 
internetu 

Jakub Kachlík 

Duben 2020 Setkání realizačního týmu   

7.4.2020 ZRUŠENO* - Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické 
gramotnosti 
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28.4.2020 ZRUŠENO* - Badatelsky orientovaná výuka Chaloupky, Ing. Kříž 

Květen 2020 Setkání realizačního týmu   

6.5.2020 Setkání Pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání  

7.5.2020 Setkání Pracovní skupiny financování  

12.5.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti  

13.5.2020 ZRUŠENO* - Agresivita ve škole PhDr. Svobodová 

18.5.2020  Badatelsky orientovaná výuka  Chaloupky, Ing. Kříž 

21.5.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti  

28.5.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

Červen 2020 Setkání realizačního týmu   

1.6.2020 Setkání Pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání  

4.6.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti  

9.6.2020 Setkání Pracovní skupiny pro financování  

11.6.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti  

11.6.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

12.6.2020 ZRUŠENO* - Den otevřené přírodní ukázkové zahrady ZŠ Tišnovská, V. Bíteš 

Červenec 2020 Setkání realizačního týmu  

Srpen 2020 Setkání realizačního týmu  

Září 2020 Setkání realizačního týmu  

14.-16.9.2020 Blok přednášek se spisovatelkou Ivona Březinová 

16.9.2020 Bezpečný internet – pro žáky ZŠ Jakub Kachlík 

21.9.2020 ZRUŠENO* Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické 
gramotnosti 

Mgr. Veronika 
Havelková 

22.9.2020 Cesta správného nastavení hlasu Mgr. Kateřina Sluková 

23.9.2020 Setkání Pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání  

25.9.2020 Bezpečný internet – pro žáky ZŠ Jakub Kachlík 

Říjen 2020 Setkání realizačního týmu  

2.10.2020 Bezpečný internet – pro žáky ZŠ Jakub Kachlík 

8.10.2020 ZRUŠENO* Hudebka pro nehudebníky Jenčkovi 

9.-10.10.2020 ZRUŠENO* Čtením a psaním ke kritickému myšlení Mgr. Kateřina 
Šafránková 

13.10.2020 ZRUŠENO* Setkání PS ČJ PS Mat. s odbornou lektorkou Mgr. Chudobová 

14.10.2020 ZRUŠENO* Autismus (přednáška pro veřejnost) Mgr. Dohnalová 

15.10.2020 ZRUŠENO* Listování Lukáš Hejlík 

16.10.2020 ZRUŠENO* Bezpečný internet – pro žáky ZŠ Jakub Kachlík 
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23.10.2020 ZRUŠENO* Bezpečný internet – pro žáky ZŠ Jakub Kachlík 

26.10.2020 ZRUŠENO* Listování Lukáš Hejlík 

27.10.2020 ZRUŠENO* Hudebka pro nehudebníky Jenčkovi 

Listopad 2020 Setkání realizačního týmu  

2.11.2020 ZRUŠENO* Krása dřeva  Chaloupky 

3.11.2020 ZRUŠENO* Listování Lukáš Hejlík 

3.11.2020 ZRUŠENO* Krása dřeva  Chaloupky 

3.11.2020 Setkání příjemců IPo MAP (on-line)  

4.11.2020 ZRUŠENO* Autismus (přednáška pro veřejnost) Mgr. Dohnalová 

5.11.2020 ZRUŠENO* Krása dřeva  Chaloupky 

6.11.2020 ZRUŠENO* Krása dřeva  Chaloupky 

27.11.2020 Setkání Pracovní skupiny pro financování  

Prosinec 2020 Setkání realizačního týmu  

1.12.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti  

1.12.2020 ZRUŠENO* - Agresivita ve škole PhDr. Svobodová 

2.12.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

4.12.202 Setkání Pracovní skupiny pro financování  

8.12.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti  

9.12.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti  

9.12.2020 Setkání Pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání  

10.12.2020 Setkání příjemců IPo MAP (on-line)  

14.12.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

15.12.2020 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti  

*ZRUŠENO= akce byly zrušeny kvůli nouzovému stavu v ČR, proběhnou v příštím školním roce 
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V únoru 2020 jsme mohli přivítat  

ve Velkém Meziříčí ostatní realizátory  

projektů MAP II v Kraji Vysočina, a to  

pod záštitou projektu Strategické  

řízení a plánování ve školách  

a v územích -SRP (Národní pedagogický 

 institut České republiky).  
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Výstupem realizace projektu MAP II v jeho průběhu je aktualizovaný MAP, resp. soubor dokumentů, 

který obsahuje aktualizovanou analytickou dokumentaci, aktualizovanou strategickou část a 

aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále implementační část, tj. Akční plán. Místní 

akční plán byl schválen Řídícím výborem MAP dne 19.6.2020.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MOST Vysočiny, o.p.s. 
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VI. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

VII. ZPRÁVA AUDITORA      
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 VIII. ZÁVĚR  
 

Co říci závěrem. 

Činnost v roce 2020 nás naplnila optimismem z plnění a realizace úkolů v rámci Strategie SCLLD Kvalita života 

II. Dařilo se pokračovat v plnění operačních programů: Integrovaný regionální operační program, Program 

rozvoje venkova a Operační program Zaměstnanost. Vyhlášeno bylo prostřednictvím MAS celkem 6 výzev. 

Samozřejmě veškerou činnost ovlivnila covidová pandemie a opatření a nařízení vlády ČR, které aplikovat do 

pracovního procesu nebylo jednoduché. Využili jsme tedy možností práce z domu a použili všechny nástroje 

sociálních sítí. Mnohé záležitosti byly řešeny prostřednictvím videokonferencí, ať už se jednalo o práci 

v jednotlivých výborech, orgánech, či komunikaci s nadřízenými složkami, které pracovaly ve stejném režimu. 

Velký kus práce byl odveden při realizování Místního akčního plánu II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí 

(dále jen MAP II). Realizace projektu byla zahájena 1.9.2018 a její ukončení je plánováno k datu 31.8.2022. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 8 632 439,20 Kč, které se dělí na přímé výdaje a paušální náklady. Naše 

„maska“ tak výraznou měrou přispívá k rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné 

péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.   

Velkou pozornost v rámci společnosti soustřeďujeme na finanční řízení a kontrolu projektů včetně další 

činnosti MAS. Finanční prostředky pro vlastní provoz jen velmi těžko získáváme. Proto se v naší práci musíme 

zaměřit na hospodárnost a efektivitu s vynakládáním finančních prostředků. Rád bych poděkoval dárcům, 

kteří v roce 2020 podpořili činnost MAS finančním darem. Podařilo se nám díky nim snížit ztrátu z minulých 

let na minimum. 

Nespokojeni jsme naopak dlouhodobě s administrativní přebujelostí ze strany řídících orgánů ministerstev. 

Ta bohužel stále trvá. Řídící pracovníci by měli při svých jednáních více respektovat práci jednotlivých 

pracovníků MAS. Oni jsou totiž nositeli a šiřiteli všech opatření a finančních prostředků směřujících do 

jednotlivých obcí regionu. 

Proto bych chtěl poděkovat především Mgr. Jašové, JUDr. Kutnerové, i ostatním zaměstnancům naší MAS za 

mnoho hodin poctivě odvedené práce pro společnost při realizaci SCLLD, realizaci projektu MAP i jednotlivých 

operačních programů. Dík a uznání patří předsedkyni správní rady Ing. Heleně Bučkové za řízení správních a 

administrativních záležitostí. Poděkování náleží i správní radě, jednotlivým orgánům, partnerům i všem 

aktivním členům. Věřím, že se nám bude i nadále dařit přispívat svou činností k rozvoji našeho regionu i 

v dalším období.  

 
 
Mgr. Milan Dufek 
ředitel MOST Vysočiny, o.p.s. 
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