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Zápis z valné hromady 

Datum konání: 3. prosince 2013, 18:00 hodin. 
Místo konání: Zasedací místnost, MěÚ Hustopeče 
 
Přítomní: 
Kamil Konečný  - Graweb s.r.o. 
Miroslav Unger  - FC Hustopeče 
RNDr. Leoš Vejpustek  - FO, Hustopeče 
Ing. Jana Charvátová  - FO, Brumovice 
Ing. Luboš Kuchynka  - Město Hustopeče 
Ing. Luboš Kuchynka  - zplnomocněn Mikroregion Hustopečsko 
Ing. Vlastislav Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o.s. 
Ing. Vlastislav Klobása - zplnomocněn Obec Nikolčice 
Ing. Luboš Kuchynka  - zplnomocněn Šachový klub Hustopeče  
Tomáš Bílek   - Obec Vrbice  
Radoslava Obadalová  - Klub přátel historie, Kobylí 
Pavel Stávek   - FO - podnikatel, Němčičky 
Ing. Přemysl Pálka  - manažer, zplnomocněn za Svazek obcí Modré Hory  
Ing. David Ludín  - Vinaři Němčičky o.s. 
Marie Adámková  - Přátelé Bohumilic o. s. 
Pavel Stávek   - zplnomocněn, Obec Němčičky 
 
Hosté: 
Michal Huvar   - jednatel TV REGION s.r.o., Brumovice 
Michal Zich   - asistent manažera MAS Hustopečsko, o.s. 
 
Ostatní členové se předem omluvili. 

 

1.  Zahájení 
Jednání zahájil a řídil předseda MAS Hustopečsko, o.s. Tomáš Bílek. Předseda konstatoval, že počet 
přítomných členů valné hromady (dále jen VH) je 16 z 30, tudíž se VH považuje za usnášeníschopnou. 
Ověřovatel zápisu Pavel Stávek konstatoval, že se předešlý zápis z VH se zakládá na pravdě. Tomáš  
Bílek přivítal členy, seznámil přítomné s programem. 
 

2.  Schválení programu 
1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
4. Volba o přijetí nových členů, kteří projevili zájem o členství, zrušení členství 
5. Shrnutí dosavadní činnosti a představení výstupů 
6. Schválení oblastí k tvorbě ISÚ 
7. Finanční plán na rok 2014 
8. Různé a diskuze 
9. Usnesení 
10. Závěr 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 1 
Valná hromada MAS Hustopečsko, o. s. schvaluje program zasedání.   
Pro 16 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.       Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 2 
Valná hromada MAS Hustopečsko, o. s. navrhuje zapisovatele Přemysla Pálku a ověřovatele zápisu 
Pavla Stávka a Kamila Konečného. 
Pro 16 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.       Volba nového člena valnou hromadou, který projevil zájem o 
členství a zrušení členství 
Tomáš Bílek začal s návrhem o zrušení členství dvou podnikatelských subjektů. Firma M Donné, s.r.o. 
je neaktivní a nezaplatila členské příspěvky. Ing. Miroslav Caban zažádal o zrušení členství.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 3 
Valná hromada MAS Hustopečsko, o. s. ruší členství firmě M. Donné, s.r.o. a Ing. Miroslavu Cabanovi. 
Pro 16 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Tomáš Bílek vyzval k představení se přítomného hosta jednatele Michala Huvara za firmu TV REGION 
s.r.o., Brumovice, který popsal činnosti svojí firmy a přínos pro MAS Hustopečsko. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 4 
Valná hromada MAS Hustopečsko, o. s. schvaluje přijetí člena TV REGION s.r.o., Brumovice, IČO: 293 
55 338. 
Pro 16 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyní bylo přítomno 17 členů z 29. 
 

5.  Shrnutí dosavadních činností a představení výstupů 
Přemysl Pálka a Michal Zich společně shrnuli dosavadní činnost a představili výstupy ke tvorbě ISÚ. 
 
Dva způsoby získání dat: 
1. dotazníkové šetření provedené na úrovni obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů 
2. komunikace s veřejností (komunitní plánování a pracovní skupiny) 
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1. Dotazníkové šetření 

 Získání povědomí o finančních tocích  

 Představa o projektových záměrech, které by mohly být v budoucnu realizovány 

 Návratnost: 
o obce – 27+3 
o neziskové organizace – 24 
o podnikatelské subjekty – 14 

 
2. Komunitní plánování 

 3 termíny: 
o Hustopeče – 6.8.2013 
o Velké Pavlovice – 13.8.2013 
o Klobouky u Brna – 20.8.2013 
 Celková účast – 66 účastníků 

 Náplň: 
o Brainstorming (silné a slabé stránky území) 
o Práce ve skupinách s připravenými pracovními listy 
o Přidělování důležitosti jednotlivým problémům 
o Získání nejdůležitějších problémů 

 
3. Pracovní skupiny 

 S lidmi, kteří u komunitního plánování projevili zájem dále spolupracovat na tvorbě ISÚ 
3 termíny: 

o 04.11.2013 – Hustopeče 
o 18.11.2013 – Hustopeče 
o 25.11.2013 – Hustopeče 

 Náplň: 
o 1. pracovní schůzka – informativní charakter 
o 2. pracovní schůzka – upřesnění oblastí, do kterých chceme jít pomocí hlasování a 

multikriteriální analýzy 
o 3. pracovní schůzka – zařazení a diskuze o jednotlivých projektových záměrech 

(projektový zásobník) 
 
Kompletní výstupy z pracovních skupin naleznete v příloze 2 VÝSTUP_SWOT_DOTAZNIKY_2013 (listy 
dole). 
 

6.  Schválení oblastí k tvorbě Integrované strategie území 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 4 
Valná hromada MAS Hustopečsko, o. s. schvaluje oblasti podpory Podpora malého a středního 
podnikání, Rozvoj komunitní společnosti, Vzdělávací a sociální programy, Obnova a tvorba krajiny 
k dalšímu rozpracování. 
Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Finanční plán na rok 2013 
Tomáš Bílek informoval VH, že se Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK) po domluvě s účetní paní 
Herzánovou sejde na začátku roku 2014. Na následující valné hromadě se pak bude schvalovat zpráva 
o hospodaření a činnosti MAS za uplynulý rok, schvalování rozpočtu a plánu činností na další období 

 Valná hromada MAS Hustopečsko, o. s. vzala na vědomí jak jednání KRK s účetní paní 
Herzánovou, tak že se bude schvalovat zpráva o hospodaření a činnosti MAS Hustopečsko za 
uplynulý rok, schvalovat rozpočet a plán činností na další období. 

 

8.  Různé a diskuse 
Poté přispěl Ing. Luboš Kuchynka a RNDr. Leoš Vejpustek do diskuse informacemi o začínajícím 
projektu meziobecní spolupráce. Tento projekt se bude zabývat 4 oblastmi: odpadovým 
hospodářstvím, sociální péčí a školstvím. Čtvrtá oblast bude volitelná a zde je předpoklad, že se bude 
jednat o oblast cestovního ruchu. V rámci projektu meziobecní spolupráce byl vytvořen zatím 3 
členný pracovní tým (koordinátor – RNDr. Leoš Vejpustek, pracovník analýz a strategií – Ing. Michal 
Zich, asistentka – Brigita Petrášová), který bude během první poloviny roku 2014 doplněn o čtvrtého 
člena. Tento tým je veden dvěma starosty (Ing. Kuchynkou a Mgr. Valentou). Cílem projektu je 
podpořit spolupráci mezi obcemi na základě zkušeností z dalších evropských zemí, například Francie, 
Rakouska nebo Estonska.  
 

9.  Usnesení 
Přemysl Pálka přítomným přečetl všechna usnesení. 
 

10. Závěr 
Tomáš Bílek ukončil valnou hromadu ve 20 hodin. 
 
Zapsal:  Přemysl Pálka 
 
 
 

…………………………….………………….. 
Tomáš Bílek - předseda 

 
 
 
 

……………………………………………… 
Kamil Konečný - 

místopředseda a ověřovatel zápisu 

 
…………………………….………………….. 
Pavel Stávek – ověřovatel zápisu 

 
 


