Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS
Hustopečsko v roce 2020
I. OBECNÉ ÚDAJE
Název:
Sídlo:
Kancelář:
IČO:
Datum zápisu:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Právní forma:
Účel:

MAS Hustopečsko, z. s.
Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
Tovární 22, Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice (budova firmy Hantály a.s.)
22667229
1. ledna 2014
17. srpna 2007
L 12609 vedená u Krajského soudu v Brně
Spolek
Účelem spolku je všestranná podpora udržitelného rozvoje území venkovského
charakteru, zejména činností zajištující rozvoj a fungování obcí, neziskových
organizací, živnostníků, malých a středních podnikatelů a dalších subjektů působících
na území spolku.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu v rámci své hlavní činnosti naplňováním Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Hustopečsko touto činností:
1. Komunitně vedený místní rozvoj – ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni,
která přispívá k dosažení strategie Evropské unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a
která je koncipována a prováděna místní akční skupinou; Komunitně vedený místní rozvoj:
• se zaměřuje na konkrétní subregionální území,
• je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé
místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle
vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 %
hlasovacích práv,
• je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních
souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.
2. zajištěním administrativní, organizační a poradenské činnosti spojené s přípravou projektů a zajištěním jejich
realizace v integrovaném nástroji s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a
strukturálních fondech EU, podle stanovených podmínek a kritérií pro jednotlivé programy,
3. administrativní, organizační a poradenská činnost při rozvoji území MAS Hustopečsko a zpracování
rozvojových projektů,
4. podněcování aktivní spolupráce na bázi otevřeného místního partnerství mezi jednotlivými partnery spolku,
5. aktivní spolupráce s dalšími partnerskými spolky (např. jiné MAS, Dobrovolné svazky obcí, atd.),
6. monitoring území, tvorba analýz a strategických plánů za účelem rozvoje území a zajištění jejich následného
plnění a evaluace,
7. zprostředkování zahraničních i tuzemských kontaktů a partnerů.
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:
1. zprostředkování obchodu a služeb
2. činnost informačních a zpravodajských kanceláří
3. realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
4. pronájem a půjčování věcí movitých
5. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
6. příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
7. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
8. fotografické služby
9. provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
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10. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
11. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
12. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
13. poskytování technických služeb
14. výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán:

předseda:

Obec Vrbice, IČ: 00283738
č.p. 89, 691 09 Vrbice
TOMÁŠ BÍLEK, dat. nar. 8. prosince 1978
č.p. 430, 691 09 Vrbice

při výkonu funkce zastupuje:
Způsob jednání:

1.Předseda je statutárním orgánem spolku. Funkční období je 5 let. Opakované zvolení
je možné. Je volen a odvoláván členskou schůzí veřejnou nebo tajnou volbou.
2.Předseda je oprávněn k samostatnému jednání jménem spolku. Podepisuje se tak, že k
názvu spolku připojí svůj podpis.
3.Předsedovi jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není těmito
stanovami nebo zákonem svěřena jinému orgánu spolku a je pověřen kompetencemi k
rozhodování vůči orgánům a osobám, se kterými jedná, a to vždy v drobných
operativních záležitostech.
4.Předsedu v případě nepřítomnosti zastupuje místopředseda v rozsahu předsedou
udělené plné moci. Předseda může plnou moc udělit i jinému členovi programového
výboru.

Kontrolní a revizní
komise:

předseda kontrolní a revizní
komise:
při výkonu funkce zastupuje:
člen kontrolní a revizní
komise:

Městys Boleradice, IČ: 002 83 011
č.p. 401, 691 12 Boleradice
ANTONÍN VEJVANČICKÝ
Diakonie ČCE - středisko BETLÉM, IČ: 185 10 949,
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

při výkonu funkce zastupuje:

PETR HEJL, DiS., dat. nar. 24. dubna 1964
Jiráskova 85/11, 691 72 Klobouky u Brna
GRAWEB s.r.o., IČ: 269 24 731
Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče

člen kontrolní a revizní
komise:

KAMIL KONEČNÝ, dat. nar. 22. března 1975
Gen. Peřiny 1337/30, 693 01 Hustopeče
Obec Vrbice, zastupuje Tomáš Bílek - předseda programového výboru veřejný sektor, datum narození: 08.12.1978
FO Libor Sadílek - soukromý sektor - fyzická osoba podnikající, datum
narození: 23.04.1969
Ekocentrum Trkmanka, zastupuje Bc. Zita Dvořáková, MCs - veřejný
sektor, datum narození: 10.09.1968
Římskokatolická farnost Hustopeče, zplnomocněný Radim
Křivánek, zastupuje páter Jan Nekuda - soukromý sektor - neziskový, datum
narození: 22.11.1979
FO Pavel Stávek - soukromý sektor - fyzická osoba podnikající, datum
narození: 03.08.1972
FO podnikající Ing. Jan Stávek, Němčičky, soukromý podnikatelský sektor
Mužáci z Popic, zastupuje zplnomocněný Josef Urbánek, soukromý
neziskový sektor
Akce v Šakvicích, z. s., zastupuje zplnomocněný David Osička, Šakvice,
soukromý sektor neziskový
FO nepodnikající Ing. Jan Charvát, soukromý sektor
Obec Němčičky, zastupuje Filip Stávek, veřejný sektor

při výkonu funkce zastupuje:
Programový výbor:

rozhodovací
orgán

1.
2.
3.
4.

5.

Výběrová komise:

výběrový orgán1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Seznam členů:

Město Hustopeče, zastupuje PaedDr. Hana Potměšilová, veřejný sektor
"Přátelé Bohumilic", zastupuje zplnomocněná Mgr. Marie Kotasová
FO nepodnikající Ing. Jana Hrádková, soukromý neziskový sektor
FO nepodnikající Ing. Jana Charvátová, Brumovice, soukromý sektor
Mikroregion Hustopečsko, zastupuje Mgr. Radek Valenta, veřejný sektor
FO nepodnikající Pavel Furch, DiS., soukromý sektor

12. k 31.12.2019 má MAS Hustopečsko celkem 31 členů. Z toho se 9 nachází v soukromém,
13. 11 v neziskovém a 11 ve veřejném sektoru.
14.

II. AKTIVITY A VÝSLEDKY MAS HUSTOPEČSKO V ROCE 2020
IROP
V roce 2020 byly vypsány následující výzvy:
•
•
•
•
•

7. výzva – Podpora vzdělávání II. – přijaty 3 projekty
8. výzva – Dopravní infrastruktura II. – přijaty 2 projekty
9. výzva – Sociální infrastruktura vč. komunitních center – přijaty 2 projekty
10. výzva – Sociální podnikání – přijaty 2 projekty
11. výzva – Dopravní infrastruktura III. – vypsáno v prosinci 2020

Během roku 2020 bylo přijato 9 žádostí do 4 výzev IROP.
PRV
V roce 2020 byla otevřena 2. výzva PRV, ve které bylo vypsáno celkem 7 fichí, konkrétně se jedná o:
•
•
•
•
•
•

Modernizace zemědělského podnikání
Modernizace zpracování zemědělských produktů
Rozvoj nezemědělských činností
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Společné investice
Spolupráce mezi podnikateli.

Bylo přijato celkem 49 projektů, z nichž bylo na úrovni MAS 37 podpořeno.
OP ZAM
V roce 2020 již nebylo v tomto operačním programu možné vypisovat nové výzvy, ale v rámci výzvy Rozvoj
sociálních služeb II. byl ze strany ŘO podpořen dodatečně projekt z projektového zásobníku.
OP ŽP
Nebylo v roce 2020 realizováno.
Malý LEADER
V této výzvě bylo alokováno celkem 25 000,- Kč, ale vzhledem k situaci okolo COVID-19 byl přijat a podpořen
pouze 1 projekt.
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