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ÚVODNÍ SLOVO

Milé čtenářky a vážení čtenáři, 
otevíráte výroční zprávu o naší MAS Vizo-
vicko a Slušovicko v roce 2016. Na úvod 
bych chtěl poděkovat především spo-
lupracovníkům v kanceláři MAS a všem 
dobrovolníkům, také členům orgánů 
a všem partnerům. Máme za sebou období 
přípravy a hodnocení Strategie komunitně 
vedeného rozvoje, která snad v tyto dny již 
vstupuje do své závěrečné fáze. Mezi tím ale 
pracujeme pro náš region, děláme projekty  
z jiných operačních programů nebo z národ-
ních a krajských dotačních titulů. Provádíme 
také animaci škol, výběrová řízení, adminis-
trujeme další desítky projektů a provádíme 
poradenství pro zájemce. Přivítali jsme také 
nového spolupracovníka a postupně ho uvá-
díme do všech úkolů. Všem zájemcům oteví-
ráme své dveře a jsme rádi, když si v tvrdém 
konkurenčním prostředí volíte právě nás. Zasí-
láme přehledy dotací a podílíme se na aktivi-

tách krajské a celostátní sítě místních akčních 
skupin. Těch je mimochodem 182 a pokrývají  
95 % plochy venkova ČR a 60 % obyvatel-
stva. CLLD přinese venkovu nejméně 14,5 
miliardy Kč, ale ze zkušeností víme, že je 
to nakonec mnohem více. V roce 2016 
jsme také připravili a podali několik zají-
mavých projektů, na jejich vyhodnoce-
ní stále ještě čekáme. Jsme partnerstvím  
a organizací, která je tu pro vás, kdykoliv nás 
kontaktujte nebo nás můžete navštívit v kan-
celáři MAS ve Vizovicích. 

Hlavní myšlenkou existence místních 
akčních skupin je budování partnerství  
v území a jednoduché heslo: 

„Dávat venkovu smysl“ 
Přeji mnoho osobních i společných úspěchů 

nám všem.
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.

ředitel společnosti
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O MAS VaS
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé a 
veřejné sféry, které spolupracuje na rozvoji venkova a zemědělství, působící na území Vizovicka a Slušovicka. 
Je nezisková organizace využívající metodu LEADER (CLLD), jejímž cílem je zlepšit kvalitu života na venkově, 
podpora drobného podnikání a zemědělství, ale také podpora udržitelného rozvoje v daném území.
Z rozhodnutí Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko o.s. se zakladateli MAS Vizovicko  
a Slušovicko, o.p.s. staly oba členské mikroregiony, které sdružují takřka všechny obce a reprezentují téměř 
všechny občany. 
Zakladateli jsou Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Slušovicko a Mikroregion Vizovicko.

Název organizace MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Sídlo Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
IČ 270 56 660
Právní forma Obecně prospěšná společnost

Zapsáno 5. listopadu 2013 u Krajského soudu Brno, 
odbor O spisová vložka 650

Číslo účtu 1420087389/0800
Email info@masvas.cz
Internetové stránky www.masvas.cz
Telefon 777 304 299

Kancelář MAS
O chod kanceláře MAS, realizaci, administraci a udržitelnost projektů, konzultace, pořádání akcí či prezentaci 
MAS se v roce 2016 starali čtyři stálí zaměstnanci (ředitel a tři projektový manažeři).

Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. Ing. Renata BednářováBc. Ondřej ŠtachIng. Pavel Elšík
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Mimo nich se na dalších aktivitách souvisejících s fungováním MAS podíleli zaměstnanci, se kterými jsou uza-
vřeny dohody o provedení práce nebo zde pracovali v rámci financování z úřadu práce. Konkrétně se jed-
nalo o:

Územní působnost
MAS Vizovicko a Slušovicko působí na území dvaceti obcí, jejichž katastrální území se rozkládá na 176 km2. 
Toto území se nachází severovýchodním směrem od krajského města Zlín a je shodné s územím dvou mikrore-
gionů – Slušovicko a Vizovicko, přičemž zasahuje i do obce Vlčková. 
Administrativně oblast náleží do regionu NUTS II Střední Morava, NUTS III Zlínský kraj, LAU I okres Zlín a převážně 
do spádového území obce s rozšířenou působností Vizovice.
Přirozenými centry území jsou Vizovice (4 735 obyvatel) a Slušovice (2 910 obyvatel), které se podílejí téměř  
40 % na celkovém počtu obyvatel. Hranici 1000 obyvatel dnes překračuje šest obcí MAS – Hvozdná, Slušovice, 
Trnava, Vizovice, Všemina a Zádveřice-Raková. Na 
území se dále nachází dalších 14 obcí, v mnohých z 
nich najdeme činné spolky nebo sbory dobrovolných 
hasičů. 

20
Obcí

19 747
Obyvatel

2
Mikroregiony

Bc. Matěj PluhařBc. Martin Štach



6|MAS Vizovicko a Slušovicko 

Členské obce MAS VaS
Název obce Počet obyvatel Rozloha (ha)

Bratřejov 765 1 195

Březová 498 265

Dešná 197 216

Hrobice 453 436

Hvozdná 1 270 735

Jasenná 976 1 235

Kašava 896 845

Lhotsko 283 295

Lutonina 413 613

Neubuz 465 542

Ostrata 396 356

Podkopná Lhota 312 483

Slušovice 2 910 714

Trnava 1147 1 880

Ublo 292 462

Veselá 801 445

Vizovice 4 735 2 855

Vlčková 402 1 090

Všemina 1 119 1 164

Zádveřice – Raková 1 417 1 796
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PARTNERSKÁ ZÁKLADNA
Ke dni 31. 12. 2016 měla místní akční skupina 64 partnerů. V roce 2016 tři partneři ukončili své členství (Revika 
s.r.o., Slušovjánek z.s., Zlinux s.r.o.), další dva (Orel Jednota Vizovice, Jiří Kotek) naopak přistoupili do MAS.

Partnerská základna je rozdělena do tří sektorů: 
 ● neziskový
 ● veřejný
 ● soukromý

Zastoupení partnerů v jednotlivých sektorech.

Partneři byli dále kvůli procesu standardizace MAS rozděleni do pěti tzv. zájmových skupin: 
 ● církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor
 ● SDH a sportovní sektor
 ● mikroregiony a obce
 ● podnikatelský sektor
 ● zemědělský sektor a ostatní

Zastoupení partnerů v jednotlivých zájmových skupinách.
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Seznam partnerů v jednotlivých  
zájmových skupinách

SDH a sportovní sektor
SUBJEKT ZÁSTUPCE SÍDLO

Sbor dobrovolných hasičů 
Vizovice Jan Štalmach Vizovice

Sbor dobrovolných hasičů 
Bratřejov David Schreiber Bratřejov

Sbor dobrovolných hasičů 
Veselá Roman Krajíček Veselá

Sbor dobrovolných hasičů 
Březová Pavel Divila Březová

Sbor dobrovolných hasičů 
Všemina Jan Chovanec Všemina

Sbor dobrovolných hasičů 
Neubuz Stanislav Tomšů Neubuz

SK Vizovice Jaroslav Burkart Vizovice

Podnikatelský sektor
SUBJEKT ZÁSTUPCE SÍDLO

REVIKA s.r.o. Pavel Kadlček Vizovice

Ezop reklamní agentura s.r.o. Darina Uhříková Vizovice

ZLINUX s.r.o. Jan Špaňhel Vizovice

RUDOLF JELÍNEK a.s. Jiří Koňařík Vizovice

ROX COMPANY s.r.o. Roman Kořének Všemina

Arborea Březová s.r.o. Jan Divila Březová

René Gargulák René Gargulák 
Michaela Garguláková Kašava

Roman Pavelka Roman Pavelka 
Eliška Pavelková Kašava

Jiří Kotek Jiří Kotek Slušovice
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Církevní, sociální, zdravotní a vzdělávací sektor
SUBJEKT ZÁSTUPCE SÍDLO

Ochotnický spolek Kašava, o.s. Štěpán Marcoň Kašava

Kosmopolitní občanské 
sdružení hudebníků Petr Černoch Kašava

Junák – svaz skautů a skautek 
ČR, 18. středisko Slušovice

Marek Dostál, 
Veronika Rybáčková Březová

39. přední hlídka Royal Rangers 
v Kašavě Zdeněk Vlk Kašava

Nadační fond pro rozvoj a 
podporu Slušovic Antonín Novák Slušovice

Slušovjánek, z.s. Marta Hefková Slušovice

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež VITEK, Středisko 
NADĚJE o.s. Vizovice

Kateřina Pivoňková Vizovice

Dotek o.p.s. Veronika Olejníková Vizovice

Centrum pro rodinu Vizovice 
o.s. Hana Radoňová Vizovice

Komunitní škola Kašava Martin Vávra Kašava

Komunitní škola Sova, o.s. Lucie Alexandra Šebestová Neubuz

Českomoravská provincie 
Hospitálského řádu sv. Jana z 
Boha – Milosrdných bratří

Zdeňka Vlčková Vizovice

Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v 
Zádveřicích – Rakové

Miloš Vavrečka Zádveřice – Raková

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Jasenné Radmila Včelná Jasenná

Orel Jednota Vizovice Zdeněk Adamuška Vizovice
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Mikroregiony a obce
SUBJEKT ZÁSTUPCE SÍDLO

Město Slušovice Petr Hradecký Slušovice

Město Vizovice Silvie Dolanská Vizovice

Obec Kašava Josef Jarcovják Kašava

Obec Vlčková Pavel Huňa Vlčková

Obec Březová Zdeněk Kráčalík Březová

Obec Dešná Jaroslav Kopečný Dešná

Obec Hrobice František Gajdošík Hrobice

Obec Hvozdná Miroslav Válek Hvozdná

Obec Neubuz Renata Zábojníková Neubuz

Obec Ostrata Miroslav Gargulák Ostrata

Obec Podkopná Lhota Libor Baďura Podkopná Lhota

Obec Trnava Helena Březíková Trnava

Obec Veselá Daniel Juřík Veselá

Obec Všemina Robert Tomšů do 11/2016
Roman Matůšů od 11/2016 Všemina

Obec Jasenná Roman Boháč Jasenná

Obec Lhotsko Jana Horčicová Lhotsko

Obec Lutonina Petr Číž Lutonina

Obec Ublo Jaroslav Šimek Ublo

Obec Zádveřice – Raková Lubomír Kokeš Zádveřice – Raková

Obec Bratřejov Richard Zicha Bratřejov
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Zemědělský sektor a ostatní
SUBJEKT ZÁSTUPCE SÍDLO

Vladimír Matušů Vladimír Matušů Všemina

Pavel Kamenčák Pavel Kamenčák Vizovice

Dušan Matůšů Dušan Matůšů Slušovice

Michaela Bičová Michaela Bičová Březová

Štěpán Macek Štěpán Macek Lutonina

Petr Tomšíček Petr Tomšíček Neubuz

Vladimír Sluštík Vladimír Sluštík Kašava

Karel Pilčík (farma Bratřejov) Jiří Vymětal Bratřejov

Martin Kašpárek Martin Kašpárek Trnava

Tomáš Martinů Tomáš Martinů Všemina

Petr Jarcovják Petr Jarcovják Kašava

JASNO, spol. s.r.o. Jiří Mikuláštík Jasenná

Pavel Černoch Pavel Černoch Kašava

MAMIAN, spol. s.r.o. Jan Švéda Hrobice

AGRODELTA, s.r.o. Petr Slovák Zlín

DRUŽSTVO 
ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ Dalibor Rafaj Zádveřice - Raková
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. využívá k zabezpečení své činnosti následující orgány:

 ● Správní rada – rozhodovací orgán společnosti, tvoří ji minimálně 6 členů
 ● Dozorčí rada – kontrolní orgán společnosti, tvoří ji minimálně 3 členové
 ● Ředitel – statutární orgán společnosti, fyzická osoba
 ● Organizační jednotka Místní akční skupina – partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které 

působí na území MAS a navrhuje a realizuje na tomto území SCLLD. Na rozhodovací úrovni veřejný 
sektor, ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje 49 % hlasovacích práv. Orgány místní 
akční skupiny: 

 ● Valná hromada – nejvyšší orgán místní akční skupiny, tvoří ji všichni členové
 ● Programový výbor – rozhodovací orgán místní akční skupiny, tvoří jej z Valné hromady volení zá-

stupci členů místní akční skupiny
 ● Výběrová komise - hodnotí a boduje předložené projekty podle schválených kritérií a bodova-

cích tabulek a navrhuje jejich pořadí dle přínosu projektů k naplňování záměrů a cílů SCLLD, má 
minimálně 5 členů

 ● Monitorovací výbor – kontrolní orgán místní akční skupiny, má minimálně 3 členy
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Členové orgánů MAS
Programový výbor

ČLEN MAS ZASTUPUJÍCÍ OSOBA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA

SK Vizovice Jaroslav Burkart Neziskový SSS

AGRODELTA, s.r.o. Petr Slovák Soukromý ZSO

RUDOLF JELÍNEK, a.s. Jiří Koňařík Soukromý PS

ČCE  
Zádveřice - Raková Miloš Vavrečka Neziskový CSVZ

Obec Veselá Daniel Juřík Veřejný MO

Město Vizovice Silvie Dolanská Veřejný MO

Město Slušovice Petr Hradecký Veřejný MO
Programový výbor se v roce 2016 sešel jedenkrát. Během jednání byla projednána finanční 
situace MAS a její personální obsazení. 

Monitorovací výbor
ČLEN MAS ZASTUPUJÍCÍ OSOBA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA

Obec Kašava Josef Jarcovják Veřejný MO
Petr Tomšíček Petr Tomšíček Soukromý ZSO
Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, 
18. středisko Slušovice

Veronika Rybáčková Neziskový SSS

Jediné jednání Monitorovacího výboru proběhlo v roce 2016. Při jednání byla projednávána 
výroční zpráva za rok 2015 a závěrečné účetní výkazy organizační složky MAS.

Výběrová komise
ČLEN MAS ZASTUPUJÍCÍ OSOBA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA

NMB Vizovice Zdeňka Vlčková Neziskový CSVZ

Obec 
Zádveřice - Raková Lubomír Kokeš Veřejný MO

Obec Hvozdná Miroslav Válek Veřejný MO

Orel jednota Vizovice Zdeněk Adamuška Neziskový CSVZ

Ezop reklamní 
agentura s.r.o. Darina Uhříková Soukromý PS
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Správní rada
ČLEN MAS ZASTUPUJÍCÍ OSOBA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA

SK Vizovice Jaroslav Burkart Neziskový SSS

AGRODELTA, s.r.o. Petr Slovák Soukromý ZSO

RUDOLF JELÍNEK, a.s. Jiří Koňařík Soukromý PS
ČCE Zádveřice- 
Raková Miloš Vavrečka Neziskový CSVZ

Obec Veselá Daniel Juřík Veřejný MO

Město Vizovice Silvie Dolanská Veřejný MO
Správní rada se sešla celkem  čtyřikrát. Během jednáních byl zejména projednáván rozpo-
čet společnosti, cashflow, plán činnosti na následující rok a výše členských příspěvků.

Dozorčí rada
Člen MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina

Obec Slušovice Petr Hradecký Veřejný MO

Martin Kašpárek Martin Kašpárek Soukromý ZSO

Komunitní škola  
Kašava Martin Vávra Neziskový CSVZ

Dozorční rada se běhom roku 2016 sešla celkem jedenkrát. Při tomto jednání se především 
projednávala výroční zpráva a účetní závěrka společnosti za rok 2015.

Členové orgánů společnosti
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ČINNOST MAS

Projekty MZE
Během roku 2016 zpracovávala MAS pro své členy (obec Dešná, Neubuz, Ostrata, Hrobice, Hvozdná, ČCE 
Zádveřice - Raková, ČCE Jasenná, ŘKF Hvozdná, Josef Pechál a ŘKF Trnava) celkem 10 projektů do programu 
na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova, vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství. Kromě jedno-
ho byly všechny projekty vybrány k podpoře, úspěšně realizovány a proplaceny.

OBEC HROBICE
Díky projektu vzniklo na okraji obce nové místo pasivního odpočin-
ku, které navazuje na obecní komunikaci sloužící převážně chodcům  
a cyklistům. Je tvořeno zpevněnou plochou z kamenné dlažby, na níž 
je osazen dřevěný přístřešek. Ten tvoří společně se dvěma dřevěnými 
lavicemi a jedním stolem jednu sestavu. Dále byly v rámci projektu pro-
vedeny vegetační úpravy okolí odpočinkového místa.
Celkové výdaje: 130 953 Kč | Výše dotace: 79 272 Kč

OBEC OSTRATA
Odpočinkové místo vybudované v severovýchodní části obce je tvo-
řeno dlážděnou plochou s dřevěným altánem a mobiliářem – sedací 
lavice a stůl. Součástí projektu byly také vegetační úpravy v podobě 
rekonstrukce trávníku. Odpočinkové místo bude využíváno jak místními 
obyvateli, tak i turisty a cyklisty, kteří používají místní komunikaci jako 
spojku se sousedními obcemi.
Celkové výdaje: 114 035 Kč | Výše dotace: 78 625 Kč

OBEC NEUBUZ
Předmětem dotace bylo vybudování tří nových odpočinkových míst, 
která byla řešena stejným způsobem. Na zpevněnou plochu byl osazen 
dřevěný přístřešek se sedlovou střechou opatřenou krytinou z kanad-
ského šindele. Přístřešek tvoří jeden celek se dvěma dřevěnými lavicemi  
a jedním stolem.
Celkové výdaje: 110 640 Kč | Výše dotace: 77 448 Kč

OBEC DEŠNÁ
V rámci projektu byly vytvořeny 2 místa pasivního odpočinku. První  
z nich situované v centru obce je tvořeno dřevěným přístřeškem se sto-
lem a lavičkami, odpadkovým košem a dřevěným stojanem na kola. 
Součástí vybudování tohoto místa byla také výsadba listnatých keřů  
a malokorunného stromu. Stejný přístřešek je umístěn také na okraji 
obce u lesní cesty, která je využívána cyklisty a turisty.
Celkové výdaje: 165 913 Kč | Výše dotace: 116 139 Kč
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OBEC HVOZDNÁ
Díky získané dotaci byla vybudována dvě místa pasivního odpočinku. 
Obě byla vystavěna v intravilánu obce, přičemž první z nich bylo vytvo-
řeno především pro místní obyvatele, čemuž nasvědčuje jeho umístění 
v blízkosti centra obce. Druhé odpočinkové místo je umístěno v části 
obce s novými rodinnými domy. Zároveň je vhodné pro cyklisty, jelikož 
se nachází v blízkosti cyklostezky a je vybaveno stojanem na kola.
Celkové výdaje: 273 788 Kč | Výše dotace: 191 651 Kč

ŘKF HVOZDNÁ
Realizací  projektu došlo k odstranění havarijního stavu krovu a střešní 
krytiny v kostele Všech svatých ve Hvozdné. Byla tedy provedena vý-
měna konstrukce krovu a střešního pláště z hliníkových plechů. Kromě 
toho byla také upravena okolní zeleň (byly vysazeny záhony růží). Vý-
razným způsobem se tak napomohlo k celkovému zlepšení estetického 
rázu centra obce.
Celkové výdaje: 135 962 Kč | Výše dotace: 95 173 Kč

ČCE JASENNÁ
Z dotace byla provedena údržba a obnova střechy evangelického 
kostela, který patří Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické  
v Jasenné. Došlo k obnově konců trámů pod krovem, byla instalová-
na nová střešní krytina s okapovým systémem a hromosvodem. Kromě 
prací na samotném kostele byla provedena také úprava okolní zeleně.
Celkové výdaje: 979 824 Kč | Výše dotace: 685 876 Kč

ČCE ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ
Na evangelickém kostele v Zádveřicích - Rakové byla v rámci projektu 
realizována obnova oken. Mezi jednotlivé práce patřila např. výměna 
popraskaných okenních tabulek, vytmelení či vybroušení a penetrace 
dřeva. Nový nátěr byl proveden ve třech vrstvách, přičemž byl barevně 
doladěn k současnému vzhledu oken a výmalbě kostela. 
Celkové výdaje: 126 796 Kč | Výše dotace: 88 757 Kč

JOSEF PECHÁL
Předmětem projektu byla oprava pískovcového kříže, který se nachází 
v obci Lhotsko. Byl proveden kompletní restaurátorský zásah, při kterém 
došlo k obnově památky a rovněž k jejímu zajištění proti další destruk-
ci. V rámci projektu bylo také uměleckým kovářem zhotoveno kovové 
ohrazení.
Celkové výdaje: 117 000 Kč | Výše dotace: 81 900 Kč
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Projekty MMR
Na konci roku 2016 se na nás obrátilo 6 žadatelů se zájmem o zpracávání žádosti o dotaci do Programu roz-
voje a obnovy venkova 2017, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Z osmi podaných projektů byly 
tři úspěšné a jeden projekt byl zařazen do náhradních. Ve Slušovicích a Jasenné se tak dočkají nových dět-
ských hřišť s moderními herními prvky. V obci Hvozdná bude vybudováno odpočinkové místo v centru obce 
a založeno travnaté hřiště. V případě dovybrání náhradního projektu, pak bude ve Hvozdné zrekonstruována 
místní komunikace.

Projekty OP Zaměstnanost
Hlavním cílem projektu, jehož žadatelem je Mikroregionu Slušovicko je zvyšování kvalifikace starostů a zaměst-
nanců úřadů obcí DSO Mikroregionu Slušovicko prostřednictvím realizacÍ konkrétních vzdělávacích progra-
mů. Vzdělávací programy budou zaměřeny na legislativní změny, zadávání veřejných zakázek, projektové 
a krizové řízení, komunikace s veřejností, kybernetická bezpečnost či finanční řízení obcí. Součástí projektu je 
i zřízení kontaktního místa, které bude provádět animaci území a kde bude mít cílová skupina možnost konzul-
tovat své problémy týkající se výkonu veřejné správy. Dojde také k vydání metodiky „Efektivní veřejná správa 
na území Mikroregionu Slušovicko“ a vydání dokumentu „Evaluační zpráva o stavu veřejné správy na území 
Mikroregionu Slušovicko“. Zároveň bude snahou podpořit již fungující spolupráci obcí na platformě mikroregi-
onu. Tento projekty byl vybrán k podpoře a jeho realizace začne v srpnu 2017.

Projekty Přeshraniční spolupráce ČR - SK
MAS se stala partnerem ve dvou přeshraničních projektech. První z projektů s názvem „Vidiek bez hranic“ je 
zaměřen na spolupráci a sdílení příkladů dobré praxe 4 MAS (MAS Kopaničiarsky region, MAS Vršatec, MAS 
Moravský kras a MAS Vizovicko a Slušovicko) ve zvolených tématech. Jedná se např. o cestovní ruch, spolu-
práci škol a obcí či dotační management. 
Do druhého projektu „Cyklotrasa po stopách zaniknutej Baťovej dráhy a Oravskej lesnej železničky“ je na 
české straně zapojena MAS VaS a obec Ublo, za hranicemi pak obce Beňadovo, Breza, Lomná a Krušetnice. 
Jedním z cílů projektu je vybudovat v obci Ublo cyklostezku, vedoucí po tělese Baťovy dráhy. Dále budou 
vydány propagační materiály, cyklomapy, budou také osazeny infopanely se zajímavostmi o Baťově dráze  
a její historii. Uskuteční se také cyklodny. 
Oba projekty jsou nyní ve fázi hodnocení.

Animace školských zařízení
MAS Vizovicko a Slušovicko se v nynějším programovém období zapojuje do činnosti Animátora. Animátor 
školských aktivit má za úkol pomáhat základním a mateřským školám na našem území realizovat jimi poža-
dované měkké projekty (získání chůvy, školního asistenta a mnohé další). Tyto projektové žádosti mají formu 
tzv. šablon, tedy zjednodušených předvyplněných žádostí o podporu. Naši bezplatnou pomoc v plném roz-
sahu využily MŠ Trnava, MŠ Vizovice a ZŠ Slušovice. Spolupráce s těmito subjekty probíhala velice příjemně 
a ke spokojenosti obou zúčastněných stran. Naše MAS se společně s jednotlivými řediteli postarala o elek-
tronické vyplnění zjednodušených žádostí a následné dodání podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Dále ze strany MAS nechybí poskytování odborné pomoci a cenných informací, tak aby žádná ze 
školek či škol nemusela mít obavu o nedodržení či přehlédnutí některé z podmínek a termínů. Kromě již výše 
zmíněných organizací si žádost o podporu podala rovněž MŠ a ZŠ Kašava. Ta sice zpracovala žádost sama, 
přizvala nás však k její následné kontrole. Jsme rádi, že i v tomto případě jsme mohli pomoci další škole při 
získávání podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.
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Místní akční plán Naše škola – naše radost
Místní akční plán vzdělávání neboli MAP, je prioritně 
zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, 
předškolního a základního vzdělávání, zájmového  
a neformálního vzdělávání. MAP Vizovicko a Slušovicko 
s názvem Naše škola – naše radost je zpracováván pro 
následující obce: Bratřejov, Březová, Držková, Hrobice, Jasenná, Kašava, Neubuz, Slušovice, Trnava, Ublo, 
Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice-Raková.

Za necelý rok realizace MAP jsme splnili téměř všechny plánované výstupy dle harmonogramu, který byl 
vytvořen při Žádosti o dotaci. Byl zřízen Řídící výbor, který se dvakrát sešel fyzicky (červen a září 2016) a 3 
pracovní skupiny, které se každá sešla jedenkrát (září 2016). Uskutečnilo se také jedno setkání všech aktérů 
působících ve vzdělávání (květen 2016). Dle harmonogramu se měl v říjnu 2016 uskutečnit seminář pro ředite-
le a pedagogy, avšak z důvodu časové vytíženosti lektorky byl přesunut na únor 2017. Na podzim jsme také 
pomohli zorganizovat exkurzi pedagogů z MAP Litovel. Díky této spolupráci jsme začali s plánováním exkurze 
v rámci našeho projektu na jejich území, které se uskuteční v dubnu 2017.

V roce 2016 proběhlo zpracování analytiky území MAP vč. SWOT a rizikové analýzy, části implementační  
a komunikační strategie. Podstatná část projektu byla věnována zpracování Strategického rámce MAP  
vč. seznamu investičních záměrů jednotlivých škol, který obsahuje priority a cíle území. Tento strategický rá-
mec byl tvořen na základě jednání pracovních skupin a individuálních rozhovorů, a následně byl schválen 
Řídícím výborem v září 2016. Jeho aktualizace proběhne na konci března 2017 v souladu s pravidly MAP. 

Členové administrativního týmu se aktivně účastnili setkání v rámci projektu SRP, nejčastěji v sídle NIDV Zlín 
či konferencí a školení. Někteří také využili možnosti sledování online webinářů na témata zpracování MAP. 
Na webové stránce MAS byla vytvořena sekce, která se projektu přímo věnuje a bylo také publikováno ně-
kolik článků, které o projektu informovaly širokou veřejnost.

Nositel: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000012

Období realizace: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2018

Výše finanční podpory: 2.750.972,- Kč (100% dotace)
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Aktivity MAS
 ● Pro naše členy se v průběhu celého roku monitorovaly aktuální dotační možnosti a pravidelně každý 

měsíc byl rozesílán tzv. Přehled výzev.
 ● S měsíční četností byly také orgánům MAS (správní rada, programový výbor, monitorovací výbor, do-

zorčí rada) rozesílány newslettery o činnosti zaměstnanců MAS.
 ● Tradiční akcí MAS je Svatomartinský trh, který byl i letos pořádán pod záštitou ministra zemědělství Ma-

riana Jurečky. Stejně jako loni jsme na tuto akci získali i příspěvek od MZe, ze kterého byl zaplacen pro-
nájem prodejních stánků, reklamní spot v rádiu a  grafický návrh a tisk informačních letáčků a plakátů. 
Již 6. ročníku se zúčastnilo 21 prodejců, z nichž 8 bylo na trhu poprvé. O hudební doprovod se postarala 
CM Dokopyjan z Vlachovic. Součástí akce byl také infostánek MAS, ve kterém probíhala její prezenta-
ce a rozdávány propagační materiály. Dále zde probíhalo také malování na obličej a ukázka tvorby 
Vizovského pečiva. Dle odhadu se akce zúčastnilo cca 600 návštěvníků. Nově byl trh součástí celore-
publikového festivalu PODZIMNÍ ŽIVO 2016.

 ● Aktuální informace byly partnerům a také ostatním příznivcům MAS podávány jak během osobních či 
telefonických konzultací, tak prostřednictvím Zpravodaje MAS (vychází dvakrát ročně), emailů, zpráv 
na pravidelně aktualizovaných webových stránkách MAS a facebookovém profilu.

 ● Probíhalo hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která byla 
podána nejprve v únoru a později pak v říjnu 2016. V 1. fázi hodnocení proběhla kontro-
la přijatelnosti a formálních náležitostí. Po úspěšném vypořádání přípomínek postoupila  
SCLLD do 2. fáze tzv. věcného hodnocení. Připomínky z této kontroly byly přijaty začátkem března. 

 ● Byla podána žádost na podporu administrace kanceláře MAS. Dne 25. 1. 2017 byla doporučena  
k financování.

 ● Netradiční setkání starostů se uskutečnilo na střelnici v Bratřejově. Ti si zde vyzkoušeli střelbu z brokovnice 
na letící holuby a střelbu na terč z krátkých zbraní. Toto setkání také příspělo k utužení vzájemných vzta-
hů, předávání zkušeností a inspiraci do další spolupráce.

 ● MAS ve třech případech realizovala pro své členy výběrová řízení.
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Akce a semináře
Zaměstnanci MAS VaS se během roku 2016 zúčastnili mnoha vzdělávacích seminářů, školení a akcí, které 
přispívají k rozvoji jejich znalostí a dovedností. Mezi nejvýznamnější akce patřily:

Datum Místo konání Akce

14. 1. Zlín Setkání regionalistů k MAP a KAP 

25. 1. Napajedla Seminář k financování MŠ a ZŠ

26. 1. Nivnice Setkání KS NS MAS Zlínského kraje

18. 2. Hradčovice Seminář k pozemkovým úpravám

3. 3. Olomouc Seminář k výzvě na komunitní centra

16. - 17. 3. Havlíčkův Brod Valná hromada NS MAS

22. 3. Přerov Seminář Animace školství OP VVV

19. 4 Fryšták Seminář PRV 

5. 5. Praha Školení k režijním výdajům MAS

19. 5. Praha Školení pro příjemce dotace MAP 

8. 6. Olomouc Workshop k výzvám a MS2014+

8. - 10. 6. Karlova Studánka Leaderfest

14. 7. Praha Pracovní skupina Vzdělávání s NIDV

28. 7. Praha Seminář IROP 38. a 39. výzva

2. 8. Brno Seminář k výzvám SFŽP

26. 8. České Budějovice Země živitelka

6. 9. Zlín Jednání ke Strategii rozvoje venkova

14. 9. Zlín Jednání OP Interreg V – A

6. - 7. 10. Vizovicko Exkurze MAP ORP Litovel

20. - 21.10 Litoměřice Konference Venkov

29.10. Kašava Slavnostní vyhlášení Vesnice roku

10. 11. Olomouc Školení k národním dotacím MMR

11. 11. Zlín Krajské shromáždění SMS ČR

22. 11. Zlín Setkání příjemců IPo MAP Zlínského kraje 

14. 12. Lidečko Valná hromada KS MAS

20. 12. Zlín Školení k zadávání veřejných zakázek
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty
Náklady MAS v roce 2016 činily 2 393 tis. Kč. Nejvyšší položkou byly celkové osobní náklady, za nimiž následo-
valy nakoupené služby a spotřebované nákupy.

Mezi nejvyšší položky výnosů v roce 2016 patřil především účet zúčtování fondů – tedy dotace, a to ve výši  
1 872 tis. Kč, následován tržbami z prodeje služeb. Celkové výnosy MAS činily 2 024 tis. Kč. Výsledek hospoda-
ření po zdanění byl -369 tis. Kč.

Rozvaha
MAS měla k 31. 12. 2016 dlouhodobý majetek v hodnotě 1 607 tis. Kč, krátkodobý majetek MAS byl  
2 441 tis. Kč. Pasiva MAS byla z velké části tvořena výsledkem hospodaření a v menší míře pak vlastním jměním 
MAS.

Aktiva a pasiva MAS tedy činila 4 048 tis. Kč – vyrovnaný stav bilance.
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Poděkování
Děkujeme za vykonanou práci všem členům a dalším partnerům MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., kteří se 
podíleli na její činnosti a za jejich práci v orgánech MAS. 
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2016 děkujeme Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu školství mlá-
daže a tělovýchovy, Dobrovolnému svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko, Mikroregionu Vizovicko a našim 
partnerům.

Kontaktní údaje
Ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Mgr. Petr Žůrek S.T.D.
tel.: 777 304 299, email: manazer@masvas.cz

Kancelář MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Ing. Pavel Elšík
tel.: 605 462 078, email: pavel.elsik@masvas.cz

Bc. Ondřej Štach
tel.: 732 688 651, email: ondrej.stach@masvas.cz

Ing. Renata Bednářová
tel.: 775 935 123, email: renata.bednarova@masvas.cz

Adresa sídla
Masarykovo náměstí 1007, 
763 12 Vizovice

Internetové stránky
www.masvas.cz

Facebookové stránky
www.facebook.com


