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I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY O.P.S. 
 

Budeme-li hodnotit práci obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) MOST 
Vysočiny a její organizační složky MAS (Místní akční skupina) v roce 2015 je 
možno říci, že převážná část činnosti byla administrativního charakteru. 
Nejdůležitějším úkolem v roce 2015, pro další existenci MAS, bylo získání 
„Osvědčení“ o splnění standardů MAS dle Metodiky pro standardizaci, 
schválené ministerstvem zemědělství v květnu 2014. Příprava ke splnění 
předepsaných standardů byla zahájena již v prosinci 2014, kdy na valné 
hromadě zakladatelů byla schválena změna organizační struktury o.p.s., 
změněn název této Společnosti, z původní MAS MOST Vysočiny, na MOST 
Vysočiny o.p.s. a správní radou ustavena Organizační složka MAS MOST 
Vysočiny. 
Tato Organizační složka bude nadále působit jako otevřené místní 
partnerství se složením partnerů tak, aby na rozhodovací úrovni veřejný 
sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více jak 49% 

hlasovacích práv.  Členství v o.p.s. bylo nahrazeno principem partnerství a se 45 partnery MAS, byla 
uzavřena Smlouva o partnerství a spolupráci.  
Zásadní změna v původní struktuře o.p.s. po vytvoření Organizační složky, bylo ustavit předepsané orgány 
MAS, dle výše uvedené Metodiky.   
Dne 19.2.2015 se sešlo 45 partnerů MAS, zástupců obcí, neziskových a příspěvkových organizací, 
podnikatelů a fyzických osob, kteří tvoří Nejvyšší orgán MAS a po schválení jednacího řádu byly na tomto 
jednání schváleny další orgány MAS a to: Rozhodovací orgán, (RO) Výběrový orgán (VO) a Kontrolní a 
monitorovací orgán (KMO). Následně byli přítomnými partnery zvoleni členové těchto orgánů MAS a po 
skončení jednání na samostatných jednáních těchto nových orgánů, byli zvoleni předsedové a 
místopředsedové těchto orgánů. 
Dle schválené Metodiky bylo nutné provést úpravu Zakládací listiny a Statutu o.p.s..  
Po dlouholeté praxi nebyla provázanost o.p.s., zřízené na základě zákona 248/95 Sb., s právní subjektivitou 
a Organizační složky MAS, bez právní subjektivity zcela jednoduchá a proto byly tyto dva základní 
dokumenty po konzultaci s ministerstvem zemědělství několikrát upravovány tak, aby odpovídaly dané 
Metodice. Konečná verze byla správní radou schválena 15.9.2015 a provedeny s tím související  další úkony. 
Desítky hodin práce byly zúročeny a MAS získala dne 24.11.2015 „Osvědčení o splnění standardů MAS“, 
čímž prokázala splnění požadavků stanovených Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 
2014 -2020. 
Neméně důležitá a náročná byla příprava Integrované rozvojové strategie území na období 2014 – 
2020,(2017 – 2022) na které byly práce zahájeny již v roce 2013 a po celý rok 2015 se na přípravě strategii  
intenzivně pracovalo.  Po dopracování strategie, což se předpokládá v I. čtvrtletí 2016, bude odeslána ke 
schválení na ministerstvo pro místní rozvoj ke schválení. Její schválení nás bude opravňovat k čerpání 
finančních dotací na rozvoj území MAS pro období 2016 – 2022. 
V roce 2015 pokračovaly i práce na projektech, ke kterým se MAS přihlásila. V lednu se MAS zapojila do 
projektu Spolupráce, který byl vyhlášen v rámci PRV opatření IV.2.1 , pod názvem „Uplatňování principů 
LEADER na Vysočině“, ve kterém bylo zapojeno 8 MAS z území Vysočiny. Projekt byl ukončen v červnu 2015. 
Koncem roku 2015 byla zahájena příprava žádosti na základě výzvy vyhlášené ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, OP Výzkum, vývoj, vzdělávání – Místní akční plány rozvoje školství. 
 
Dopad našeho snažení v roce 2015 bude možné hodnotit až v budoucnosti.  
Závěrem bych chtěla upřímně poděkovat všem, kteří se na plnění úkolů v MAS podíleli, ve víře, že jde o 
dobrou věc, která může přispět k rozvoji našeho regionu. 
 
Ing. Helena Bučková 
předsedkyně správní rady  
 



 
 

II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI  

 
a) Základní údaje platné k datu 31. 12. 2015 
 
Název: MOST Vysočiny 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
Založení: 29.4.2004 v Pavlínově, 
Změny Zakládací smlouvy: rok 2011, rok 2014 
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: 45 (5 nestátních neziskových organizací, 17 fyzických osob, 5 OSVČ,  
10 právnické osoby podnikající, 8 obcí) 
Rozloha území MAS: 474,472 km2 
Počet obyvatel: 35 971 (k 2015) 
Počet obcí celkem: 59, z toho 2 má statut města (Velká Bíteš a Velké Meziříčí) 
Statutární zástupce: Mgr. Milan Dufek, ředitel o.p.s., tel. 606 738 265 
Kancelář a kontakty: e-mail: info@masmost.cz 
www: masmostvysociny.cz 
Mgr. Naděžda Jašová, manažerka LEADER, tel. 774 493 522 

 

b) Území působnosti MOST Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí 
 

 

 



 

c) Seznam zakladatelů o.p.s. MOST Vysočiny Velké Meziříčí k 31. 12. 2015 

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 

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 (MAS) 

 - dbát na zachování účelu, pro který byla Společnost založena   

Členové správní rady 
 

Ing. Helena Bučková /předsedkyně/ 

Mgr. Jana Audy 

Ing. Zdeněk Bouček, CSc. 

Josef Komínek 

Ing. Tomáš Kučera 

Ing. Olga Šmaková 

 

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

Společnosti. Pracovní náplní dozorčí rady je především:  

- přezkoumání roční účetní závěrku a výroční zprávy Společnosti 

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

 
Členové dozorčí rady 

Ing. Marie Čejková /předsedkyně/ 

Ing. Bohumil Káňa 

Dana Lipavská, 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. je Mgr. Milan Dufek.  

Náplní práce ředitele je především: 

- řízení běžných činností Společnosti 

- zastupování organizace, vedení organizace 

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

 

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

MOST VYSOČINY o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační složka (místní partnerství) 
MAS MOST VYSOČINY 

Partnerské smlouvy 
Max. 49% hlasů VS 

Dozorčí rada 
předseda,  
3 členové NEJVYŠŠÍ ORGÁN 

ev. doplňková činnost 

Zaměstnanec kanceláře 
pro SCLLD 

Rozhodovací 
orgán 
11 členů, max. 49% 
hlasů VS 

Kontrolní 
orgán 
9 členů 

Výběrový 
orgán 
5 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 



 

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 sub regionálním území. 

 

 

 

 



 

III. MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA O.P.S. MAS MOST VYSOČINY 
              Seznam partnerů MAS MOST Vysočiny Velké Meziříčí k 31. 12. 2015 
 
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 45 partnery z veřejného a soukromého sektoru.  
 

Zástupci ks % 

Veřejný sektor 8 17,78 

Soukromý sektor 37 82,22 

Celkem 45 100 

 

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

Zájmové skupiny ks % 

Život v obcích 16 35,56 

Podnikání, nezaměstnanost, vzdělání 16 35,56 

Zemědělství 7 15,56 

Životní prostředí 6 13,34 

celkem 45 100 

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

VEŘEJNÝ SEKTOR 

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

2. Město Velké Meziříčí Ing. Radovan Necid, st. zástupce A – život v obcích 

3. Mikroregion Velkomeziříčsko-
Bítešsko 

Josef Březka, pověřenec A – život v obcích 

4. Obec Bory Blanka Křížová, pověřenec A – život v obcích 

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

6. Obec Otín Jiří Mrázek, st. zástupce A – život v obcích 

7. Obec Pavlínov Ing. Filip Morana A – život v obcích 

 
8. 

Základní škola Hany Benešová Bory Mgr. František Eliáš B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

SOUKROMÝ SEKTOR 

PRÁVNICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ 

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

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

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



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

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

 
D – životní prostředí 

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

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

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

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

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

 

FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ 

 
1. 

Aleš Horký Aleš Horký B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

2. František Němec František Němec C – zemědělství 

3. Jitka Němcová Jitka Němcová C – zemědělství 

 
4. 

Jiřina Prokopová Jiřina Prokopová B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

 
5. 

Zdeněk Sobotka Zdeněk Sobotka B – podnikání, 
nezaměstnanost, vzdělání 

 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

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

2. Handicap Sport Club o.s. Jiří Charvát, st. zástupce A – život v obcích 

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

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

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

 

FYZICKÉ OSOBY 

 

1. Mgr. Jana Audy D – životní prostředí 

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

3. Michal Drápela A – život v obcích 

4. Tomáš Holoubek D – životní prostředí 

5. Ing. Ivana Horká A – život v obcích 

6. Mgr. Helena Chalupová A – život v obcích 

7. Jiří Jaša B – podnikání, nezaměstnanost, vzdělání 

8. Josef Komínek A – život v obcích 

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

10. JUDr. Diana Kutnerová D – životní prostředí 

11. Dana Lipavská, DIS D – životní prostředí 

12. Karel Pacal B – podnikání, nezaměstnanost, vzdělání 

13. Ing. Karel Sobotka B – podnikání, nezaměstnanost, vzdělání 

14. Ing. Olga Šmaková C – zemědělství 

15. Ing. Zuzana Villertová A – život v obcích 

16. Ing. Alena Vodová C – zemědělství 

17. Ing. Josef Švec A – život v obcích 

 
 
 



 
 
c) Rozhodovací orgán – jeho členové jsou voleni z partnerů MAS.  
 
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 apod. 
 
Členové Rozhodovacího orgánu 

1. Ing. Radovan Necid, st. zástupce 
Město Velké Meziříčí /předseda/ 

 
Veřejný sektor 

 
A – život v obcích 

2. Ing. Tomáš Kučera, pověřenec 
Město Velká Bíteš 

 
Veřejný sektor 

 
A – život v obcích 

3. Josef Březka, pověřenec 
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko 

 
Veřejný sektor 

 
A – život v obcích 

4. Blanka Křížová, pověřenec, Obec Bory Veřejný sektor A – život v obcích 

5. Mgr. Jana Audy Soukromý sektor D – životní prostředí 

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

 
Soukromý sektor 

 
D – životní prostředí 

7. Ing. Helena Bučková Soukromý sektor B – podnikání, 
nezaměstn., vzdělání 

8. Jiří Jaša Soukromý sektor B – podnikání, 
nezaměstn., vzdělání 

9. Ing. Alois Koukola, CSc. Soukromý sektor B – podnikání, 
nezaměstn., vzdělání 

10. František Němec Soukromý sektor C - zemědělství 

11. Ing. Olga Šmaková Soukromý sektor C - zemědělství 

 

 
 

 
d) Výběrový orgán MAS – k jejím úkolům 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 

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

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

3. Ing. Alena Vodová Soukromý sektor A – život v obcích 

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

5. František Šoukal, Autocolor Šoukal, s.r.o. Soukromý sektor B – podnikání, nezaměstn., vzdělání 

 
 
e) Kontrolní orgán – dohlíží na fungování organizační složky MAS a realizaci SCLLD atd. 
       Monitorovací orgán – aktivně monitoruje realizované projekty apod. 
 
Členové Kontrolního a Monitorovacího orgánu 

1. JUDr. Diana Kutnerová (předsedkyně) Soukromý sektor 

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

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

4. Michal Drápela Soukromý sektor 

5. Tomáš Holoubek Soukromý sektor 

6. Aleš Horký Soukromý sektor 

7. Dana Lipavská, DiS Soukromý sektor 

8. Karel Pacal Soukromý sektor 

9. Ing. Josef Švec Soukromý sektor 

 

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

 

IV. PŘEHLED JEDNÁNÍ ORGÁNŮ O.P.S. MOST VYSOČINY V ROCE 2015 
 
a)   Jednání správní rady 
26.1.2015 
1. Informace o probíhajícím projektu „Uplatňování principů LEADER na Vysočině“ – vznik metodiky pro 
zpracování implementační části strategie 
Schválení realizačního týmu projektu. 
2. SCLD, (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) projednán předložený návrh strategie 
společností VIA ALTA Třebíč, připomínky členů SR, JUDr. Kutnerová pověřena projednáním dopracování 
strategie se zástupkyní fi. VIA ALTA Třebíč. 
3. Projednáno a schváleno hospodaření za rok 2014. 
4. Projednání úprav Statutu o.p.s. 
5. Projednán a schválen Jednací řád SR o.p.s. 
6. Informace o přípravě Standardizace o.p.s., dle Metodiky ministerstva zemědělství 
12.2.2015 
1. Projednání úprav Statutu o.p.s., na základě dalšího jednání o pravomoci správní rady. 
2. Příprava jednání Nejvyššího orgánu MAS na den 19.2.2015, projednání  a schválení návrhu personálního 
obsazení povinných orgánů MAS a způsob jejich volby. Pověření předsedkyně SR řízením jednání Nejvyššího 
orgánu MAS. 
3. Přijímání nových partnerů MAS (celkem 45). 
21.4.2015 
1. Informace o postupu prací na dokončení SCLLD na období 2014 -20. SR pověřila koordinátorku 
realizovaných projektů pro přípravu strategie v minulém období o zajištění aktualizace dat v součinnosti se 
starosty obcí, zástupci NO, podnikateli a ostatními. 
2. Projednána zpráva dozorčí rady o.p.s. k hospodaření Společnosti za rok 2014. 
3. Schváleno hospodaření Společnosti za rok 2024. 



4. Zahájena příprava Výroční zpráva Společnosti. 
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015. 
6. Schválena Smlouva o poskytnutí dotace kraje Vysočina na rok 2015. 
7. 10.3.2015 odeslána žádost o Standardizaci Společnosti. 
8. Informace o probíhajícím projektu „Uplatňování principů LEADER na Vysočině“. 
Schválení smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou na předfinancování tomuto projektu. 
18.6.2015 
1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2014 o.p.s. 
2. Informace a ukončení projektu „Uplatňování principů LEADER na Vysočině“ a vytvoření doporučující 
Metodiky pro uplatňování metody LEADER v území a předávání dobré praxe. 
3. Informace o postupu přípravy  SCLLD na období 2014-2020 pro území MAS. Správní rada požádala o 
přítomnost zástupkyně společnosti VIA ALTA a předložení výsledků práce. SR doporučila vypracování více 
specifikovaného dotazníku a předání zástupcům obcí. 
4. Projednán přehled operačních programů schválených vládou ČR a EK. 
5. Přítomen předseda rozhodovacího orgánu MAS a doporučeno svolávat společná jednání správní rady 
Společnosti a Rozhodovacího orgánu MAS. 
Hlasován per rollam 29.6. – 1.7. 2015 
Hlasováním bylo schváleno zapojení MAS do realizace projektu vyhlášeného ministerstvem školství v roce 
2015 v oblasti vzdělávání – Animace v rámci operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání – „Tvorba 
místních akčních plánů“. 
24.8.2015 
1.  Informace o přípravě SCLLD. Aktuální jednání a se uskutečnilo ve 49 obcích a byly aktualizovány údaje a 
projektové závěry. Finanční alokace pro MAS na období 2014 – 2020 byla stanovena ve výši 84 mil. K4, vč. 
14 mil. K4 na režijní náklady. 
Zástupkyně společnosti VIA ALTA potvrdila součinnost a dopracování SCLLD v podobě, která bude 
předložena ke schválení ministerstvu pro místní rozvoj. 
2. Informace o stavu přípravy standardizace ( 3.8.2015 odesláno řešení připomínek které byly SZIF k žádosti 
Společnosti zaslány, odpověď SZIF 21.8.2015). 
15.9.2015 
1. Projednání a schválení změn Zakládací smlouvy MOST Vysočiny o.p.s., v souvislosti se standardizací, dle 
doporučení SZIF. 
2. Projednání a schválení změn Statutu MOST Vysočiny o.p.s., v souvislosti se standardizací, dle doporučení 
SZIF. 
3. Projednání a schválení ceníku poskytovaných služeb Společností o.p.s. (pouze pro činnosti mimo realizaci 
SCLLD). 
4. Informace k připravovanému projektu realizace MAP, SR doporučila podání žádosti k prvnímu termínu 
uzávěrky a uzavření finančního partnerství s Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko. Pověřila ředitele 
Společnosti zajištěním úvěru pro předfinancování dotace k projektu tvorby Místních akčních plánů. 
5. Schválení žádosti pro Radu Mikroregionu VmB o půjčku 50 000,- Kč do doby vyúčtování projektu 
spolupráce „Uplatňování principů LEADER na Vysočině.“ 
5. Vzala na vědomí členství v dobrovolném sdružení MAS „Centrum regionálního rozvoje venkova“, kde 
ředitel MAS vykonává funkci místopředsedy tohoto sdružení. 
25.11.2015 
1. Informace o získání „Osvědčení o splnění standardů MAS“ ze dne 24.11.2015, vydaného ministerstvem 
zemědělství ČR. 
2. Informace o přípravě SCLLD a návrhu výši alokací operačních programů. Správní rada doporučila podání 
SCLLD ke schválení na ministerstvo místního rozvoje do konce ledna 2016. 
Z důvodu výběru opatření a stanovení výše alokace k jednotlivým opatřením bude svoláno jednání 
Rozhodovacího orgánu MAS. 
3. Informace o přípravě žádost o dotaci projektu „Tvorba MAP“ pro území ORP Velké Meziříčí. Výstupem 
bude dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území  tkz. „Strategický rámec MAP“. 
4. Schválení finančního partnerství s Mikroregionem VmB pro projekt „ Tvory Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání“. 
 
 
 



 
 
b)  Jednání dozorčí rady 
 
27.2.2015 
1. Projednání a schválení jednacího řádu dozorčí rady. 
2. Projednání Statutu o.p.s. MOST Vysočiny. 
3. Zahájení kontroly hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. za rok 2014 
 
Závěr z kontroly hospodaření za rok 2014. 
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 MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí   
za rok  2014  ke schválení. 
 
25.11.2015 
Zahájení kontroly hospodaření MOST Vysočiny o.p.s. za rok 2015 
 
4.3.2016 
Ukončení kontroly. 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 MOST Vysočiny o.p.s., 
Velké Meziříčí za rok 2015 ke schválení. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

c) Jednání Nejvyššího orgánu MAS (NO) 
 
19.2.2015 
1. Projednání a schválení jednacího řádu NO. 
2. Představení partnerů MAS, kteří podepsali Smlouvu o partnerství a spolupráci s o.p.s. MOST Vysočiny a 
její organizační složkou MAS - 45 partnerů. 
3. Schválení počtu členů jednotlivých orgánů MAS a délky jejich mandátu. 
Rozhodovací orgán: 11 členů, délka mandátu 2 roky 
Výběrový orgán: 5 členů, délka mandátu 1 rok 
Kontrolní a monitorovací orgán: 9 členů, délka mandátu 2 rok. 
Opakování členství je dle Statutu Společnosti možné. 
3. Vlastní volba členů orgánu aklamací. 
    Všichni navržení členové jednotlivých orgánů MAS schváleni. 
4. Schválení pracovníka pro realizaci SCLLD. 
 

d) Jednání Rozhodovacího orgánu MAS (RO) 
 
19.2.2015 
1. Volba předsedy a místopředsedy RO. 
 
25.11.2015 
1. Projednání a schválení jednacího řádu RO. 
2. Informace o získání Osvědčení o standardizaci MAS ke dni 24.11.2015, 
Doporučení o zveřejnění v tisku. 
3 Informace o postupu přípravy  SCLLD a návrh na alokaci finančních prostředků k zapracování do strategie. 
4. Informace o přípravě projektu  ke kterému se MAS přihlásila a to Tvorba MAP pro ORP Velké Meziříčí. 
 
9.12.2015 
1. Seznámení s výčtem aktivit v rámci jednotlivých operačních programů, které mohou být v nadcházejícím 
dotačním období realizovány prostřednictvím MAS. Na jednání členové RO připravili návrh s výčtu aktivit, 
které by MAS MOST Vysočiny měla podporovat  a přiřadili k těmto aktivitám návrh na výši  alokací. 
 
 

e) Jednání ostatních orgánů  

 Výběrového orgánu MAS (VO) 
 
19.2.2015 
1. Volba předsedy a místopředsedy VO. 
 

 Kontrolního a monitorovacího orgán (KMO) 
 
19.2.2015 
1. Projednání a schválení jednacího řádu KMO. 
2. Volba předsedy a místopředsedy KMO. 
 
S ohledem na skutečnost, že v roce 2015 nevypisovala MAS žádné výzvy, VO a KMA  další jednání 
neuskutečnil. 
 
 
 
 
 



 
 

V.  REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2015 
 
1. Ministerstvo zemědělství ČR, opatření IV.2.1  realizace projektů Spolupráce  PRV 
Název projektu: „ Uplatňování principů LEADER na Vysočině“ 
Zahájení: leden 2015 
Ukončení: červen 2015 
 
Cíl: posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a pracovních postupů. MAS s využitím 
zkušeností z období 2007-2013 v rámci projektu společně zpracovaly doporučující „Metodiku“ (soupis 
praktických příkladů, inspirativních řešení, doporučení vč. případových studií) k výše uvedenému tématu.  
Metodika se týkala implementační části strategie, v naší MAS  byla  při dokončování strategie plně 
využitelná.  
Výsledky projektu byly zveřejněny na stránkách spolupracujících MAS a veřejně prezentovány na seminářích 
a rovněž zveřejněny na webu NS MAS ČR. 
 
MAS MOST Vysočiny v realizaci projektu zastupovala Mgr. Naděžda Jašová, projekt byl realizován ve 
spolupráci s dalšími 7 MAS a to:  
1. MAS Havlíčkův kraj,o.p.s. - zástupce: Jaroslava Hájková, koordinační MAS 
2. MAS Via Rustica o.s., zástupce Jiří Hodinka, Bc. 
3. MAS Podhorácko, o.p.s., zástupce Petra Cahová 
4. MAS Podhůří Železných hor, o.p.s., zástupce Jiří Zápotočný 
5. MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.,  zástupce Mgr. Pavel Hrala 
6. MAS LEADER - Loucko, zástupce Ing. Zdeňka Rychlá 
7. MAS Českomoravské pomezí o.p.s., zástupce Ing. Petr Denk 
 
Max. výše výdajů,  ze kterých je stanovena dotace: 500 000,- Kč.  
Maximální dotace: 100%  
Minimálně  80% výdajů, tj. 400 000,- Kč  mzdy 
 
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, výzva č. 02 15 2015, 
Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3, OP Výzkum, vývoj, vzdělávání  
    Tvorby MAP (místních akčních plánů) na území ORP Velké Meziříčí. 
 
Cíl: Propojovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k dlouhodobému záměru 
vzdělávací soustavy a zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, 
zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě, pro rozvoj potenciálu 
každého žáka. 
 
Práce na projektu byly zahájeny v roce 2015, vlastní realizace bude probíhat v průběhu dalších tří let. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VI. STANDARDIZACE MAS 
 
Standardizací se rozumí splnění požadovaných standardů, díky kterým MAS prokázala, že je schopna podílet 
se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Metodiku 
k přípravě standardizace vydalo Ministerstvo zemědělství a byla určena všem aktivním partnerům 
venkovského prostředí, kteří mají zájem pokračovat v činnosti MAS. Pouze MAS, které úspěšně projdou 
procesem standardizace, budou moci předkládat své rozvojové strategie (SCLLD) Ministerstvu pro místní 
rozvoj ke schválení. 
 
Základní standardy představovaly zajištění: 
1. Územní působnost – tzn. celistvost území MAS, stanovený počet obyvatel, souhlasy  
    všech obcí se zařazením území obce do území působnosti SCLLD na období 2014-2020. 
2. MAS jako otevřené partnerství, (princip partnerství, to znamenalo uzavření Partnerské  
    smlouvy se všemi v současné době 45 partnery, a zajištění, že na rozhodovací úrovni  
    veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích  
    práv, trvalé působení partnera MAS na jejím území). 
3. Orgány MAS (Nejvyšší orgán – tvořen všemi partnery MAS, zřízení a zvolení členů   
    Rozhodovacího, Výběrového, Kontrolního a monitorovacího orgánu). 
4. Zřízení kanceláře MAS (zajištění zaměstnance odpovědného za realizaci SCLLD,   
    aktualizaci internetových stránek s požadovanými údaji.) 
5. Institucionalizace MAS (vyřešení právní formy společnosti, vedení účetnictví, hodnocení  
    Finančního zdraví, aktualizace Zakládací listiny o.p.s. a Statutu respektující principy  
    metody LEADER). 
 
MOST Vysočiny o.p.s. při podání žádosti o standardizaci musela dále předložit další dokumenty, z nichž bylo 
patrné provádění změn v souvislosti se standardizací, jako např. zápisy z volebních jednání, aktuální znění 
Statutu či Zakládací listiny, účetní závěrky za poslední 3 uzavřená období a další.  
 
Na tomto procesu bylo odpracováno v roce 2015 mnoho hodin práce, ale výsledek se dostavil a řídící orgán 
Programu rozvoje venkova na ministerstvu zemědělství vydal o.p.s. MOST Vysočiny „Osvědčení o 
standardizaci“ a to ke dni 24.11.2015. 
 
 

VII. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD) NA OBDOBÍ 2016 – 2022 
 
SCLLD představuje střednědobý ucelený rozvojový dokument. Realizace projektů, které budou v souladu 
s touto strategií a budou efektivně finančně podpořeny, povede ke zlepšení kvality života za respektování 
principů udržitelného rozvoje.  
Pro plánovací období 2014-2020 (resp. 2016-2023) bude možnost čerpání z různých operačních programů. 
Naše MAS plánuje v rámci SCLLD podporovat projekty, které mohou být finančně podpořeny především 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního 
programu zaměstnanost (OPZ). Jedná se např. o podporu udržitelných forem dopravy, dostupnost služeb 
vedoucí k sociální inkluzi, podporu sociálního podnikání, infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, 
podporu základních složek ISZ, podporu zaměstnanosti, prorodinných opatření, podporu zemědělských 
podniků i nezemědělských investic, podporu rozvoje lesních oblastí a další. Bližší informace o obsahu 
strategie, výši alokací na jednotlivé operační programy vám přineseme v příštích vydáních.  
 
Příprava SCLLD byla zahájena již v roce 2013, kdy probíhala první dotazníková a místní šetření, formou tkz, 
kulatých stolů mezi občany, informacemi na webových stránkách a dalšími způsoby práce s komunitou. 
V roce 2015 bylo nutné zjištěné poznatky a to jak statistická šetření, tak i názory obcí, občanů a podnikatelů 
znovu aktualizovat, aby mohly být zapracovány do připravované strategie. Pracovní skupina v čele s Mgr. 
Jašovou, JUDr. Kutnerovou, ředitelem o.p.s. Mgr. Dufkem a Rozhodovacím orgánem MAS odvedli značný 
rozsah práce tak, aby byla strategie připravena ke schválení na ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  



Schválení SCLLD Nejvyšším orgánem MAS se uskutečnilo počátkem roku 2016 a SCLLD byla odeslána na 
výše uvedené ministerstvo ke schválení. 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
VIII. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
Za rok 2015 organizace vykázala ztrátu ve výši 10.550,67 Kč.  
Příjmy společnosti byly tvořeny především dotací z Ministerstva zemědělství, dotací z Kraje Vysočina a 
příspěvkem Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko.  
Největší náklady tvořily mzdy zaměstnance, dohody o provedení práce, pronájem kanceláře a jiné služby 

(cestovné, pronájmy ostatních nebytových prostor, členský příspěvek, internetové připojení, 

telekomunikační služby, zpracování mezd apod.) 

I. Základní údaje 

 
Název:               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 251 
datum:                         29.10.2004 
 
Předmět podnikání: poskytování služeb (rozvoj a propagace regionu… viz Zakládací smlouva a 
Výpis z OR)                                   
ředitel:   Mgr. Milan Dufek – statutární orgán 
 
Změny v uplynulém účetním období:  
v názvu společnosti 
v sídle společnosti 
v druhu poskytovaných služeb 
v orgánech společnosti  
v zakladatelích  
viz. Výpis z OR                                                      
 
 
                                                   



II. Obecné účetní zásady 
 
Účetní údaje 
Účetní období: 1. 1. 2015 -  31. 12. 2015 
Účetnictví je vedeno pomocí softwaru DUNA ÚČTO KOMPLET od firmy TILL CONSULT Přerov. 
 
Dlouhodobý majetek 
Organizace neeviduje nově nakoupený majetek, pouze ten který byl financován z dotace v roce 2014. 
 
Opravné položky 
Opravné položky organizace nevytváří. 
 
Časové rozlišení 
Organizace účtovala pouze o nákladech příštích období, výnosech příštích období a dohadných účtech 
pasivních. 
 
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 ledna do května pracovní smlouvu na 0,75 úvazku. Dále v průběhu roku 
byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.  
Celkové mzdové náklady činily 365.100 Kč a náklady na zákonné sociální pojištění 88.128 Kč. 
 
Výnosy 
Vykázané výnosy za služby jsou pro tuzemské odběratele.  
 
Přijaté dotace  
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko – 10.000 Kč příspěvek na provoz  
 
Kraj Vysočina – 55.000 Kč na pokrytí provozních nákladů  
 
Státní zemědělský intervenční fond (program rozvoje venkova) – 491.673 Kč  
na realizaci projektu Uplatňování principů LEADER na Vysočině. 
 
 
 
 
 
 

 



  N Á K L A D Y 2015 Celkem Provozní Dotace Kraj  

Spotřeba 
materiálu   kancelářské potřeby, ostatní 4 763,00    0,00    0,00    

Spotřeba energie elektřina 12 697,74        

  voda 1 684,77        

  plyn 17 493,80        

  celkem 31 876,31    0,00    0,00    

Cestovné soukromé vozidlo 12 436,00    872,00    6 431,00    

  
 

      
Náklady na 
reprezentaci občerstvení 792,00    792,00    0,00    

Ostatní služby pronájem kanceláře 45 600,12        

  pronájem ostatních nebyt.protor 6 340,00        

  účat na valné hromadě 250,00    250,00      

  telefony 2 265,38    355,96    1 849,91    

  poštovné 414,00    76,00    338,00    

  
internet 
(webhosting,doména,certifikát,poradeství,oprava...) 10 033,30    3 543,25    6 490,05    

  stočné 1 273,57        

  členské příspěvky 10 000,00      10 000,00    

  ostatní drobné služby-zpracování mezd,výroba klíče 5 254,50    2 290,00    2 964,50    

  celkem 81 430,87    6 515,21    21 642,46    

Mzdové náklady zaměstnanci 127 200,00        

  ostatní - dohody  191 300,00    10 000,00    46 600,00    

  celkem 365 100,00    10 000,00    46 600,00    

Zákonné pojištění sociální pojištění 64 800,00        

  zdravotní pojištění 23 328,00        

  celkem 88 128,00    0,00    0,00    

Ostatní daně a 
poplatky správní poplatky MÚ, FÚ 1 200,00    1 200,00      

Ostatní pokuty a 
penále OSSZ 214,00    214,00      

Úroky z úvěru 3 415,40    3 415,40    0,00    

Jiné ostatní 
poplatky bankovní 2 652,50    2 652,50      

  zákonné ručení 1 289,00    1 289,00      

  celkem 3 941,50    3 941,50    0,00    

CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY 593 297,08    26 950,11    74 673,46    

 
T R Ž B Y   2015 

   
  Název Celkem Provozní Dotace Kraj  

Tržby z prodeje 
služeb konzultace 26 060,00    26 060,00      

Úroky  bankovní 13,41    13,41    0,00    

Příspěvky a dotace MIKROREGION - provoz 10 000,00    10 000,00      

  Kraj Vysočina - provoz 55 000,00      55 000,00    

  Pojekt Uplatňování principů LEADER na Vysočině 491 673,00        

  celkem 556 673,00    10 000,00    55 000,00    

CELKEM PROVOZNÍ VÝNOSY 582 746,41    36 073,41    55 000,00    

    
  

V Ý S L E D E K   H O S P O D A Ř E N Í     2 0 1 5 -10 550,67    9 123,30    -19 673,46    

      
 

    



R E Z E R V A   z   r o k u    2 0 1 4 3 538,20    

R E Z E R V A   z   r o k u    2 0 1 3 17 867,97    

Z T R Á T A    z   r o k u      2 0 1 2 -7 323,69    

Z T R Á T A    z   r o k u      2 0 1 0 - 2 0 1 1 
 R E Z E R V A   z   r o k u    2 0 0 9 22 537,44    

Z T R Á T A    z   r o k u      2 0 0 8 -76 362,87    

Z T R Á T A    z   r o k u      2 0 0 7 -325 836,09    

R E Z E R V A   z   r o k u    2 0 0 6 94 326,87    

R E Z E R V A   z   r o k u    2 0 0 5 295 630,13    

 C  E  L  K  E  M  za minulá léta 16 655,24    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX. ZÁVĚR  
 
Rok 2015, byl rokem, který provázela řada změn i aktivní práce. Největším úkolem pro nás byly práce na 
Integrované rozvojové strategii území na období 2014 – 2020, či víceméně období 2017 – 2022, kdy 

budeme mít možnost čerpat finanční prostředky na realizaci projektů.  Práce na 
strategii trvá již od roku 2013 a její schválení nadřízenými orgány se dočkáme 
v průběhu druhého pololetí roku 2016. Prvním důležitým krokem bylo získání 
„Osvědčení“ o splnění standardů MAS, které představovalo provést změny 
v původní struktuře o.p.s. a vytvoření nové Organizační složky a změny v 
Zakládací listině a Statutu o.p.s. Tento krok jsme úspěšně zvládli a dne 
24.11.2015 jsme obdrželi „Osvědčení o splnění standardů MAS“. 
Další prioritou naší společnosti byly práce na přípravě žádosti na základě výzvy 
vyhlášené ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, OP Výzkum, vývoj, 
vzdělávání – Místní akční plány rozvoje školství, tzv. MAP. V této souvislosti tým 
ve složení Diana Kutnerová i Naděžda Jašová zrealizoval celou řadu jednání i 

schůzek, včetně přípravy a zpracování dotazníků. Projekt MAP by měl být jedním ze zdrojů finančního 
zajištění společnosti.  
V lednu se MAS zapojila do projektu Spolupráce, který byl vyhlášen v rámci PRV opatření IV.2.1 , pod 
názvem „Uplatňování principů LEADER na Vysočině“, ve kterém bylo zapojeno 8 MAS z území Vysočiny. 
Projekt byl úspěšně ukončen v červnu 2015. 
V průběhu roku 2015 bylo v rámci aktivit MAS odvedeno spoustu poctivých hodin práce. Poděkování patří 
především Mgr. Naděždě Jašové a JUDr. Dianě Kutnerové za práci na přípravě a vlastní realizaci 
standardizace i projektů. Velký dík náleží také Ing. Heleně Bučkové, která odvedla velké penzum práce 
v oblasti legislativy a vedení správní rady. 
Poděkování patří i všem ostatním členům správní i dozorčí rady, rozhodovacímu orgánu pod vedením 
Radovana Necida, členům výběrového i kontrolního a monitorovacího orgánu. Děkuji také partnerskému 
mikroregionu pod vedením Josefa Komínka za veškerou podporu a pomoc i externím zaměstnancům, kteří 
se i v roce 2015 aktivně podíleli na práci MAS Most Vysočiny, zejména na přípravě podkladů a materiálů pro 
plánovací období 2014-2020, z nichž jmenuji alespoň Terezu Samešovou, Marii Pospíšilovou, Leu 
Vodákovou.  
 
Mgr. Milan Dufek 
Ředitel MOST Vysočiny, o.p.s. 
 
 
 


