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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 
MAS Hustopečsko za rok 2017 

 
1. Činnost a poslání spolku 
Kdo jsme: Jsme dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právnických osob, které 
spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. 
 
Co chceme: Přispívat k rovnováze mezi ochranou a využíváním přírodních, kulturních a 
lidských zdrojů území Hustopečska a ke zvýšení ekonomické soběstačnosti regionu. Umožnit 
aktivním lidem místního rozvoje uskutečňovat jejich nápady a vize. 
 
Základní údaje o spolku: 

 Založeno 2007 

 Členů 37 

 Území – 29 obcí, 1 mikroregion, cca 36.000 obyvatel 
 
2. Náš tým a orgány 
Organizační struktura: 

 členská schůze 

 předseda 

 programový výbor 

 výběrová komise 

 kontrolní a revizní komise 

 pracovní skupiny 
  
Předsedou spolku za Obec Vrbici je Tomáš Bílek. V jeho nepřítomnosti je pověřený 
zastupováním fyzická osoba podnikající Libor Sadílek z Hustopečí. Fakturační adresa je ulici 
Nádražní 1/, 691 06, Velké Pavlovice. Činnosti MAS zajišťuje kancelář, která sídlí na Tovární 
22, 691 06, Velké Pavlovice 
 v tomto složení: 

 Tomáš Bílek, předseda spolku 

 Ing. Přemysl Pálka, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD 

 Ing. Michal Zich, projektový manažer pro realizaci SCLLD 

 Bc. Vlasta Herzánová, finanční manažerka 

 + 1 administrativní pracovnice (od ledna 2018) 
 
 3. Historie spolku a realizované projekty 

 Začátek spolupráce 2007 

 Mrtvé období 

 Oživení MAS - Svazkem obcí Modré Hory a Obcí Vrbice 

 Formování MAS 
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 Společná vize 

 Komunitní plánování 

 Profesionalizace MAS – změna stanov – z „o. s.“ na „z. s.“ 

 Standardizace MAS 

 Příprava SCLLD (Strategie komunitně vedené místního rozvoje) 
 
Realizované projekty 

1. (02/2013-06/2014)-projekt SZIF 1-náklady 500 tis. Kč 
2. (03/2013-12/2013)-projekt JMK 1-náklady 200 tis. Kč 
3. (02/2014-08/2014)-projekt MMR-náklady 750 tis. Kč 
4. (09/2014-11/2015)-projekt SMS ČR-náklady 224 tis. Kč 
5. (09/2014-06/2015)-projekt SZIF 2-náklady 500 tis. Kč 
6. (04/2015-12/2015)-projekt JMK 2-náklady 210 tis. Kč 
7. (01/2015-04/2015)-zpracované provozní řády sběrných dvorů-příjmy 26 tis. Kč 
8. (07/2015-doposud) – Režie MAS (MMR) 
9. (08/2015-12/2015)-standardizace MASek – příjmy 0 Kč 
10.  (04/2016-12/2016)-projekt JMK 3-náklady 190 tis. Kč 

11. (01/2017-12/2017)-zpracované strategie pro obce Morkůvky, Popice a analýza pro 
Obec Krumvíř-budoucí příjmy (8 Kč / občana za každou obec) 

12.  (04/2017-12/2017)-projekt JMK4-náklady 100 tis. Kč 
 
4. Aktivity a výsledky MAS Hustopečsko v roce 2017 
Co se událo v roce 2017: 

 Letošní rok se nesl nejen ve znamení rozšiřování realizačního týmu MAS Hustopečsko. 

 Pokračovali jsme také realizací projektu MAP 1 (místní akční pán vzdělávání) 
prostřednictvím DSO Mikroregionu Hustopečsko. 

 Administrovali jsme projekt Strategické rozvojové dokumenty obcí – pro obce z území 
Hustopečska prostřednictvím Mikroregionu Hustopečsko. 

 V průběhu roku jsme usilovně pracovali na dokončení Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje a jejím odevzdání vč. reakce na připomínky od řídících orgánů. 

 Účastnili jsme se pravidelného jednání se starosty obcí Mikoregionu Hustopečsko a 
informovali je o aktuální situaci. 

 Spolupracovali jsme na projektu Milion stromů pro JMK, kdy je pomocí Ekocentra 
Trkmanka a pana prof. Borise Kršky založili genofond ovocných stromů z 10 obcí na 
Hustopečsku.  

 
Další činnosti, které děláme: 

 U nás na MAS odpovídáme za chod organizace, 

 Komunikujeme s veřejností, propagujeme činnosti spolku, apod. 

 Připravujeme interní dokumenty spolku (jednací řády, směrnice, atd.), 

 Tvoříme žádosti o dotace, a s tím spojené veškeré dokumentace vč. souvisejících 
úkonů (tzn. monitorovací zprávy, závěrečné zprávy, žádosti o platbu, atd.), 

 Svoláváme zasedání povinných orgánů spolku: programový výbor, kontrolní a revizní 
komise – připravuje podklady, vede jednání, tvoří zápisy, atd., 

 Osobně se setkáváme se starosty Mikroregionu. 
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Některé specifické aktivity MAS v roce 2017: 

 Práce na Strategii 

 Dokončení strategie 

 Odevzdání Strategie 

 Vypořádávání připomínek 

 Projekt Milion stromů JMK 

 Spolupráce 

 Administrace projektů 

 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování a Portál IS KP14+ 

 Jak správně vyplnit žádost v MS2014+ 
 
5. Další vybrané zajímavé projekty a aktivity 

• „Milion stromů pro JMK – Aktivizace…“. Místní akční skupina Hustopečsko“ je od 
počátku roku zapojena do projektu "Milion stromů pro JMK" s názvem "Aktivizace 
rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních 
skupin v období 2014-2020". Součástí projektu byla vytvořena společná Metodika 
výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a také webové stránky 
www.milionstromu.cz. Projekt, jehož nositelem je Krajské sdružení Národní sítě MAS 
ČR Jihomoravského kraje byl realizován za podpory Jihomoravského kraje. V rámci 
Hustopečska projevily zájem o projekt tyto obce: Borkovany, Horní Bojanovice, 
Hustopeče, Klobouky u Brna, Popice, Starovičky, Velké Pavlovice, Vrbice a Starovice. 
Tedy 9 obcí z 29. Na schůzi projektu vzešel výstup takový, že Ekocentrum Trkmanka 
ve Velkých Pavlovicích použije peníze na jednorázový projekt - vytvoření genofondu, 
který zajistí, aby nevymřeli ohrožené druhy ovocných stromů na území Mikroregionu 
Hustopečsko. 1. fáze proběhla tak, že Ekocentrum Trkmanka zajistila pozemek se 
svým zřizovatelem Městem Velké Pavlovice. Na přelomu zimy a jara byla práce 
započatá. Pracovníci Ekocentra požádali o pomoc odborníka školkařství a ovocnářství 
pana Stanislava Horáčka a pana docenta Borise Kršku (bývalého prof. z Mendelovy 
univerzity). Doc. Krška odebral od výše uvedených obcí rouby, které byly pro 
namnožení předány odpovědným zástupcům školek. Vše za pomoci manažerů MAS 
Hustopečsko. Projekt se bude nadále rozšiřovat v dalších dotačních titulech. 

 
• Tvorba SCLLD strategie MAS Hustopečsko (1.1.2016 – doposud) 

• V praxi to znamenalo nastudování stovek stránek různých dokumentů (prováděcí 
dokumenty, pravidla pro žadatele a příjemce, specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce + další dokumenty, všechno dokumenty v řádech stovek stránek textu.  
Na MAS musí znát OP IROP, OP ZAM, PRV – nutná znalost pro nastavení kvalitního 
finančního plánu (hodnoty indikátorů, atd. – MAS má většinou speciální pravidla 
v rámci operačních programů = další dokumenty k nastudování navíc) 

• Samotná tvorba dokumentu – sběr dat, jejich zpracování, interpretace a 
vizualizace, nastavení vize + finanční plán, strategie musela být provázaná, tudíž 
byla potřeba zapřemýšlet nad tím, aby „čísla odrážela skutečné potřeby“. 

http://www.milionstromu.cz/
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• S tím byla spojená různá školení, semináře, workshopy.  
 

• Žádost 4.2 - Režie MAS (úprava 1.1.2017 – doposud) 
o Byla podána žádost na režie MAS. Celkové náklady za celé období 7 let jsou cca 13 

mil. Kč. Projekt by ze strany řídícího orgánu uveden ve stavu „K financování“.   
 
• Tvorba SRD pro obce (1.1.2017 – doposud) 

• Samotná tvorba dokumentu – sběr dat, jejich zpracování, interpretace a 
vizualizace, nastavení vize + finanční plán, strategie musí byla provázaná, tudíž 
byla potřeba zapřemýšlet nad tím, aby „čísla odrážela skutečné potřeby“. Zde 
navíc probíhala s každým starostou osobní schůzka, na které nám nastínil budoucí 
projektové záměry obce (Starovičky, Popice – zpracováno a publikováno).  Zbytku 
byla zpracována na základě projektu OP ZAM – výzva pro územně samosprávní 
celky.  

 
• Otevřené sklepy Modrých Hor (1.1.2017 – doposud) 

• Termín akce 25.-26.3.2017. Modré Hory jsou vinařským mikroregionem na území 
MAS Hustopečska. MAS Hustopečsko společně se Svazkem obcí Modré Hory 
pořádali akci otevřených sklepů pro vinařskou veřejnost. Projekt byl(je) tradiční, 
jednou za dva roky. Cílem bylo propagace vinařů, vinařských produktů, tradic a 
zvyků typických pro tuto oblast za účelem zvýšení zájmu o rekreaci a turismus v 
regionu.  

 
• Podpora  spolků – zpracování žádostí 

• Klub přátel historie Kobylí – JMK – „Zapomenutá krása“ 
• Mužáci z Popic – JMK – „Zarážení hory a vybavení k akcím“ 
• TJ Sokol Zaječí – JMK – „Modernizace vybavení sekačky“ 
• Spolek Techsport a Městys Boleradice – JMK „Obnova památníku Viléma Mrštíka“ 

 
Články a reportáže o nás v regionálních médiích 

• Zpravodaje obcí Hustopečska – od 15.11. do 20.12.2017 
 
6. Záměry a projekty připravované pro rok 2017 
Plán aktivit na rok 2018 je opravdu pestrý.  

 Hned na únor prostřednictvím Mikroregionu Hustopečsko vzniká projekt Místní akční 
plán vzdělávání 2, ve kterém jsou pracovníci MAS zapojeni. 

 V roce 2018 plánujeme uspořádat sérii 15 seminářů pro naše žadatele a vyhlašování 
výzev přes MAS z OPZ, PRV a IROP. 

• Obce z území Hustopečska mají v plánu přispět na činnosti MAS formou poplatků 
o 29 obcí = cca 37.000 obyvatel. Obce budou v 1. pol. 2018 přispívat formou 

poplatků do MAS a to 8,- Kč na obyvatele, což je podpora provozu necelých 
300 tis. Kč ročně. 
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• Bude podána žádost na KÚ JMK na podporu provozu MAS. Zde se nejedná pouze o 
podání žádosti o dotaci, povinné přílohy, ale také následně o vyúčtování dotace na 
provoz místní akční skupiny. 

• V návaznosti na projekt Milion stromů pro JMK má MAS v plánu navázat na původní 
projekt novým projektem Klimagreen. 

 
 
Zpracoval: Ve Velkých Pavlovicích dne 15.1.2018  
 
 
 
………………………………………………………..  

Ing. Přemysl Pálka   
Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD  


