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Vážení čtenáři, 

máme za sebou další úspěšný rok naší činnosti.  

O tom, jaký rozsah práce se nám podařilo vykonat, a také jaké byly změny i nové trendy 

v našem životě, pojednává tato výroční zpráva MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

Ve Výroční zprávě Vám bude předložena bilance projektů, které díky MAS, a samozřejmě 

díky podpoře z našeho „mateřského“ operačního programu PRV 2007 – 2013, byly 

realizovány. Výroční zpráva Vás také seznámí s nejpodstatnějšími změnami, které MAS 

potkaly, s nejvýznamnějšími událostmi a akcemi, na jejichž organizaci se MAS podílela, či 

kterých se zaměstnanci MAS zúčastnili. 

Věříme, že díky této publikaci získáte ucelený přehled o klíčových informacích, činnostech 

a aktivitách MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., které se v roce 2013 udály. 

V budoucím plánovacím období předpokládáme posílení role místních akčních skupin a s tím 

spojené větší administrativní zátěže a zodpovědnosti kladené na pracovníky MAS i naše členy 

a žadatele.  

Je pravdou, že jenom a díky spolupracovníkům, významné podpoře starostek a starostů, 

angažování členek a členů MAS a také mnoha lidí dobré vůle z našeho regionu, se nám daří 

vytvářet místní partnerství, prostor spolupráce, solidarity a zájmu a především společně 

přispívat k našemu rozvoji. Naše zvláštní poděkování také patří RO SZIF v Olomouci a CP SZIF 

v Praze, MZe ČR, Krajskému úřadu Zlínského kraje, SFŽP, NS MAS ČR, SMS ČR, a mnoha 

dalším institucím a zvláště lidem, kteří dávají „ducha“ své práci, vztahům a přispívají 

ke společnému rozvoji.  

Děkujeme všem a přejme si navzájem úspěšné pokračování v dalším roce i novém 

plánovacím období. 

 

S poděkováním  

 

tým MAS  

  



 

 
4 

2 OBECNÉ INFORMACE O MAS 

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (dále jen MAS VaS) je společenstvím 

občanů, neziskových organizací, soukromé a veřejné sféry, které spolupracují na rozvoji 

venkova a zemědělství působících na území Vizovicka a Slušovicka.  

Název organizace MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 

Sídlo 
Masarykovo náměstí 1007 
763 12 Vizovice 

IČ 270 56 660 

ID datové schránky 47c7qrc 

Statutární zástupce - ředitel Mgr. Petr Žůrek, S. T. D. 

Telefon 777 304 299 

E-mail manazer@masvas.cz 

 

Kancelář MAS VaS 

Telefon do kanceláře 577 599 128 

Web www.masvas.cz 

Zaměstnanci 

Petr Žůrek 

Pavel Elšík 

Ondřej Štach 

Marie Ponížilová 

Dobrovolníci a stážisté 

Pavel Elšík 

Ondřej Štach 

Petr Štach 

Renata Bednářová 

Marcela Burkartová 

Simona Kajšová 

Ilona Klesná  

Blanka Macková 

Marie Ponížilová 

Účetní Ilona Klesná 

 

 

mailto:manazer@masvas.cz
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2.1 Územní působnost MAS VaS 

Obce, které leží na území MAS, jsou zároveň členy Mikroregionu Slušovicko nebo 

Mikroregionu Vizovicko. Pouze obec Vlčková není členem žádného mikroregionu. 

Mikroregion Slušovicko: Březová, Dešná, Hrobice, Hvozdná, Neubuz, Ostrata, Podkopná 

Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina, Kašava. 

Mikroregion Vizovicko: Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, Zádveřice-

Raková. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa území MAS VaS 

2.2 Území MAS VaS 

Území MAS VaS zaujímá rozlohu 176 km2. V roce 2011 dle SLDB žilo na tomto území 19 364 

obyvatel. 

Region MAS se rozkládá ve Zlínském kraji na úpatí Vizovických a částečně 

i Hostýnských vrchů. Administrativně celá oblast spadá pod okres Zlín a na nižší úrovni do 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zlína a celý správní obvod města Vizovice. 

Z pohledu evropských statistických jednotek spadá region do NUTS II Střední Morava. 

Za místní centra regionálního života jsou považována města Slušovice a Vizovice, 

která nabízejí mnoho příležitostí pro kulturní a společenský život a zároveň poskytují nejširší 

nabídku pracovních příležitostí. Největšími zaměstnavateli na tomto území jsou Greiner 

Packaging Slušovice, TNS Servis, FAGUS a.s., MOBA, PARTR spol. s.r.o., KOMA MODULAR 

CONSTRUCTION, SWS, Sykora, spol. s r.o., Nemocnice Milosrdných Bratří Vizovice, RUDOLF 

JELÍNEK a.s., atd. 
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2.3 Informace o organizaci 

MAS Vizovicko a Slušovicko je organizací využívající metodu LEADER. Jejím cílem je zlepšit 

kvalitu života na venkově, podpora drobného podnikání a zemědělství, ale také podpora 

udržitelného rozvoje v daném území. 

Ustanovující schůze MAS VaS se uskutečnila 23. ledna 2007, na níž byly schváleny 

stanovy a provedena volba orgánů podle komunitního zastoupení (poměr soukromého, 

veřejného a neziskového sektoru podle pravidel LEADER) a geografického hlediska 

(geografická vyváženost volených zástupců). Registrace MAS VaS u Ministerstva vnitra ČR 

proběhla dne 8. února 2007. Společnost naplno pracuje, jako implementační struktura 

s využíváním metody LEADER, až od poloviny roku 2009.  

Do konce roku 2012 bylo vyhlášeno 5 výzev, jejichž prostřednictvím bylo podpořeno 

celkem 35 projektů. Jednou z příloh této výroční zprávy je přehled všech doposud 

vyhlášených výzev, včetně vybraných projektů a výší dotací stanovených v Žádosti o dotaci. 

O výzvě roku 2013 pojednáváme na jiném místě. 

Během roku 2013 došlo k významné změně právní formy MAS. Dne 5. listopadu 2013 

Krajský soud v Brně schválil založení MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., která k této změně 

využila zák. 68/2013 Sb. Od tohoto data se MAS změnila z občanského sdružení na obecně 

prospěšnou společnost, vznikly nové orgány, stávající byly transformovány, pozměnila se 

struktura a chod kanceláře. Oddělila se rozhodovací a výkonná složka organizace. 

Z rozhodnutí Valné hromady MAS VaS o.s. se zakladateli MAS Vizovicko a Slušovicko 

o.p.s. staly oba členské mikroregiony, které sdružují takřka všechny obce a tím i reprezentují 

téměř všechny občany. Zakladateli tedy jsou Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion 

Slušovicko a Mikroregion Vizovice.  

3 ČLENSKÁ ZÁKLADNA MAS 

Členská základna je stabilní s tendencí mírného růstu. Ke dni 31. 12. 2013 čítá 57 členů. 

V závěru roku 2012 měla MAS 49 členů, a vykazuje tedy meziroční nárůst o 8 subjektů. 

Díky změně právní formy, nastaly i změny v organizační struktuře MAS, ve složení orgánů 

a ve vedení. 

Subjekty zastupující soukromý sektor: 19 členů 

Subjekty zastupující neziskový sektor: 18 členů 
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33%

32%

35%

Členská základna MAS VaS

soukromý sektor neziskový sektor veřejný sektor

Subjekty zastupující veřejný sektor:  20 členů 

 

 

3.1 Organizační struktura MAS VaS 

Základní schéma orgánů MAS vychází ze zakládací smlouvy, která definovala dva zakladatele, 

název a sídlo společnosti, dobu trvání společnosti, poslání společnosti, cíle, druh 

poskytovaných služeb, podmínky poskytovaných služeb a orgány, kterými jsou: Valná 

hromada MAS, Správní rada, Dozorčí rada, ředitel a další orgány, o jejichž zřízení rozhodne 

v rámci statutu společnosti Správní rada. Těmito orgány z předchozího období jsou 

Programový výbor a Výběrová komise. Novým orgánem se stal Monitorovací výbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladatelé

Valná 
hromada

Správní rada

Ředitel

Dozorčí rada
Programový 

výbor

Monitorovací 
výbor

Výběrová 
komise
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3.2 Orgány MAS 

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS, volí ze svých členů zástupce do Správní 

rady a navrhuje členy Dozorčí rady, Programového výboru, Výběrové komise, Monitorovací 

komise, případně dalších orgánů. Valnou hromadu tvoří fyzické a právnické osoby 

soukromého i veřejného sektoru, kteří se na základě partnerské smlouvy podílejí na činnosti 

MAS a plnění úkolů, pro které byla MAS založena. Členové Valné hromady MAS pracují 

v pracovních skupinách, které se věnují rozvoji oblastí v souladu s účelem MAS. Valnou 

hromadu tvoří všichni členové MAS. 

 

Dozorčí rada je kontrolní orgán MAS, který vznikl při změně právní formy MAS 

z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Dozorčí rada je složena ze tří členů 

– vždy jeden zástupce za sektor soukromý, veřejný a neziskový. Členové dozorčí rady jsou 

voleni Správní radou. Mezi pravomoci rady patří dohlížení na činnost MAS, zda vyvíjí činnost 

v souladu se zákony a zakládající smlouvu MAS. Přezkoumává také roční účetní závěrku 

a výroční zprávu MAS a podává Valné hromadě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.  

 

Správní rada má šest členů – dva zástupce veřejného sektoru, jeden zástupce 

soukromého sektoru a tři zástupce neziskového sektoru.  

Funkční období člena je tříleté. Správní rada volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí 

její zasedání. Správní rada rozhoduje o věcech v její působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-i 

zákona č. 248/1995 Sb. a také o změně či doplnění statutu MAS, termínu zveřejnění výroční 

zprávy (nesmí být delší než do 30. června) a o změně rozsahu a podmínek služeb 

poskytovaných MAS. Správní rada je svolána minimálně dvakrát ročně. Správní rada 

schvaluje rozpočet MAS, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu MAS a také 

předmět doplňkových činností. Rozhoduje o zrušení MAS a případě o společnosti, na kterou 

bude převeden likvidační zůstatek. Správní rada také rozhoduje o přechodu práv 

a povinností zakladatele na jinou osobou, pokud zanikne jediný zakladatel bez právního 

nástupce. Rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení MAS, zřízení poboček. Správní 

rada volí programové výbory, výběrové komise a monitorovací komise.  

Ředitel je statutárním zástupcem, řídí činnost MAS, jedná jejím jménem 

a reprezentuje ji směrem k veřejnosti či institucím. Jedná za MAS na základě kompetencí 

daných zákonem, zakládající listinou, statutem a plných mocí mu svěřených řídícím výborem. 
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Ředitel je jmenován a odvoláván Správní radou, která stanovuje výši jeho odměny. Ředitel 

nemůže být členem správní ani dozorčí rady, ani jiného orgánu MAS. Odměna za výkon 

funkce je stanovena prostřednictvím platového výměru, které je odsouhlasen správní radou. 

Ředitel řídí činnost společnosti a zajišťuje běžný chod MAS – personální složení 

a odměňování, smluvní vztahy a financování aktivit. Ředitel předkládá Správní radě návrh 

rozpočtu, roční účetní uzávěrku a výroční zprávu.  

 

Programový výbor PRV má 7 členů – jednoho zástupce soukromého sektoru, tři 

zástupce neziskového sektoru a tři zástupce sektoru veřejného. Členové jsou voleni Valnou 

hromadou. Výbor plní funkci stanovenou pravidly Programu LEADER, mezi které patří 

zpracovávání záměru MAS a koordinace přípravy strategie rozvoje příslušného regionu, dále 

zpracovává a schvaluje kritéria hodnocení projektů pro Výběrovou komisi, vybírá typy 

projektů, konzultuje výběr projektů s Výběrovou komisí a schvaluje výběr projektů 

schválených Výběrovou komisí a schválený výběr předloží ke schválení Valné hromadě. 

Výbor také podává přihlášku do Programu LEADER a provádí další související činnosti.  

 

Monitorovací výbor PRV má tři členy, kteří jsou zástupci soukromého, neziskového 

a soukromého sektoru a byli navrženi Valnou hromadou a poté zvoleni Správní radou. Každý 

ze sektorů má v Monitorovacím výboru jednoho reprezentanta. Monitorovací výbor dohlíží 

nad naplňováním záměrů operačního programu PRV 2007-2013 v činnosti MAS a nad 

realizací SPL ve smyslu Pravidel Programu LEADER. Také dále monitoruje přípravu MAS na 

realizaci PRV 20014-2020, do které také patří příprava certifikací, kontext zpracování 

strategických dokumentů, naplňování implementace PRV a personální kapacitu.  
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Členové jednotlivých orgánů MAS 

Funkce Jméno a příjmení 

Valná hromada všichni členové MAS VaS 

Správní rada 
Jaroslav Burkart, Petr Slovák, Miroslav Válek, 

Zuzana  Štalmachová, Renata Zábojníková, Zdeňka Vlčková 

Ředitel MAS Petr Žůrek 

Dozorčí rada Petr Hradecký, Štěpán Macek, Radomíra Pečeňová 

Programový výbor 
Jaroslav Burkart, Petr Hradecký, Petr Slovák, Miroslav Válek, 

Zuzana Štalmachová, Renata Zábojníková, Zdeňka Vlčková 

Monitorovací výbor Josef Jarcovják, Petr Tomšíček, Veronika Rybáčková 

Výběrová komise 
Daniel Juřík, Pavel Machovský, Jan Špaňhel, Darina Uhříková, 

Miroslava Šonová 

4 FICHE MAS 

Dle plánu realizace SPL jsou vyhlašovány výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci FICHí. 

FICHE platné v roce 2013 zobrazuje následující tabulka. 

FICHE Název Opatření FICHí 

F1 Udržitelný rozvoj venkova 

Obnova a rozvoj technické infrastruktury 

Obnova a rozvoj dopravní infrastruktury 

Údržba krajiny a infrastruktury v lesích 

F2 Kvalita života a služeb 

Rozšíření nabídky a zkvalitnění dostupnosti služeb 

Zkvalitnění občanské vybavenosti pro spolk. činnost 

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

F3 Moderní zemědělství 
Modernizace zemědělských podniků 

Diverzifikace výroby zemědělských podniků 

F4 Rozvoj drobného 
podnikání 

Podpora zakládání a rozvoje malých a středních 
podniků 

Podpora místních produktů, tradičních služeb a výrob 

F5 Kulturní dědictví Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
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5 ČINNOST MAS V ROCE 2013 

Na začátku roku začala MAS s administrací 6. výzvy, která byla vyhlášena koncem roku 2012. 

V průběhu roku se pokusila o získání dotace na projekt spolupráce, realizovala Společenský 

večer, který byl součástí stávajícího projektu Trnková stezka 3 (oficiální název Od Trnkové 

stezky k Jižnímu Valašsku). Prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí byly 

pořízeny pro obyvatele 11 obcí kompostéry. Byly také podány žádosti o finanční podporu do 

Nadací VIA a ČEZ. Monitorujeme dotační možnosti a radíme všem zájemcům o rozvoj našeho 

území a o nejrůznější podpory.   

5.1 Realizace SPL v roce 2013 

Pro rok 2013 byla MAS VaS přidělena finanční alokace ve výši 5 011 612 ,- Kč, která byla 

přerozdělena na Realizaci místní rozvojové strategie (IV.1.2) a na opatření Místní akční 

skupina (IV.1.1), pro kterou bylo přiděleno 1 002 322,- z níž bylo vyčerpáno na administraci 

680 049,- Kč. V průběhu roku 2013 MAS VaS vyhlásila jednu výzvu, v pořadí již šestou. 

V následující tabulce nahlédnenme na vývoj finančních alokací v průběhu let 2009 – 2013. 

Rok 
realizace 

Přidělená 
alokace v Kč 

Rozpočet na 
režijní 

výdaje v Kč 

Nárokováno 
na IV.1.1. v 

Kč 

Nárokováno 
na IV.1.2.v 

Kč 

Zbývá 
k proplacení 

v Kč 

2009 3 245 172 0 335 354 2 485 240 0 

2010 3 334 533 0 381 369 2 523 858 0 

2011 3 253 283 0 492 986 2 850 012 0 

2012 4 286 486 857 297 690 664 3 110 074 61 150 

2013 5 011 612 1 002 322 680 049 3 574 902 1 172 207 

Celkem 19131086 1 859 619 2 580 747 14 544 086 1 233 357 

 

V rámci Programu rozvoje venkova byla na konci roku 2012, konkrétně 20. 12. 2012, 

vyhlášena v pořadí již 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žádosti bylo možnost podat 

ve všech 5 FICHích a to nejpozději do konce ledna 2013. Dne 3. ledna 2013 se konal 

pravidelný seminář, který seznámil jeho účastníky s požadavky této výzvy a s poznatky členů 

o průběhu celého procesu získání dotace. Školení se zúčastnili zájemci o dotaci, pro které 

bylo dle jejich osobních vyjádření přínosem. Během ledna 2013 bylo do kanceláře MAS 

dodáno 20 žádostí o dotaci, avšak jedna ze žádostí byla záhy stažena. Celkový objem 

finančních prostředků u podaných projektů činil 9 250 000,- Kč. V únoru proběhla ze strany 
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MAS administrativní kontrola žádostí a jejich případné doplnění. Výběrová komise zasedla 

dne 19. února a na základě pečlivého prostudování žádostí a prezentace žadatelů vybrala 16 

projektů. Celková alokace činila 4 747 265,- Kč. Valná hromada tento výběr dne 22. 2. 2013 

odsouhlasila. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vybrané projekty 6. výzvy a výše 

poskytnuté dotace. 

Číslo 
Fiche 

Název žadatele Název projektu 
Místo 

realizace 
Dotace 

(Kč) 

1 OBEC DEŠNÁ Oprava obecní komunikace ke hřišti Dešná 173 250 

1 OBEC KAŠAVA Obnova místní komunikace Kašava 347 175 

1 OBEC VLČKOVÁ "Nad točnou" sa zatočíme Vlčková 309 207 

2 
Farní sbor ČCE v 
Jasenné 

Rekonstrukce multifunkčního sálu ve 
sborovém domě ČCE v Jasenné 

Jasenná 390 456 

2 SDH Veselá 
Zajištění vybavenosti jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Veselá pro 
mimoškolní aktivity dětí 

Veselá 238 709 

2 
Orel jednota 
Vizovice 

Zkvalitnění zázemí v Orlovně Vizovice 347 002 

2 
Jezdecký klub 
Krásno Chrámečné 
o.s. 

Rozvoj jezdeckého sportu Bratřejov 270 000 

3 AGRODELTA, s.r.o. Teplovod u bioplynové stanice Hvozdná Hvozdná 450 000 

3 Ing. Vladimír Sluštík Modernizace zemědělské techniky Kašava 365 000 

3 Ing. Štěpán Macek 
Modernizace pícninářské linky na výrobu 
krmiva a ošetřování travních porostů 

Lutonina 498 000 

3 Petr Tomšíček 
Nákup pícninářských strojů pro rozvoj a 
modernizaci farmy 

Neubuz 244 020 

3 Pavel Kamenčák Kvalitním krmivem ku kvalitnímu masu Bratřejov 168 200 

4 
ARBOREA Březová 
s.r.o. 

Firemní sídlo = dobrá vizitka Březová 278 400 

4 Roman Pavelka Modernizace opravny aut Kašava 139 348 

5 
Farní sbor ČCE v 
Zádveřicích - Rakové 

Obnova varhan 
Zádveřice 
-Raková 

118 710 

5 ŘKF Slušovice Obnova Slušovického kostela Slušovice 409 788 

Celkem    4 747 265 
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5.2 Projekty spolupráce 

V roce 2013 byla podána Žádost o proplacení projektu Trnková stezka 2 a bylo realizováno 

její třetí pokračování nazvané „Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku“. Dalším připravovaným 

projektem spolupráce měl být projekt „Valašský folklórní rok“, který však nebyl 

Hodnotitelskou komisí vybrán k podpoření. 

 

Trnková stezka 2 

V tomto roce byla podána Žádost o proplacení k projektu „Trnková stezka 2, aneb Trnky kam 

se podíváš!“ Tento projekt byl pokračováním již ukončené „Trnkové stezky“ a byl zaměřen 

na zefektivnění a zkvalitnění cestovního ruchu předchozího projektu. Díky projektu byla 

zkvalitněna a rozšířena webová prezentace, realizoval se tzv. „Trnkový den“ a vytvořily 

se „Trnkové pasy“ a „Cyklopointy“ (speciálně vybavená cyklistická a turistická místa regionu). 

Na projektu spolupracovaly MAS VaS, Luhačovské Zálesí, o.p.s. a Místní akční skupina 

Ploština.  

Celkové výdaje projektu: 1 213 000,- Kč 

Dotace: 1 093 300,- Kč 

 

Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku (Trnková stezka 3) 

Trnková stezka 3 se stala pokračováním Trnkové stezky 2 a na její realizaci se podílely MAS 

VaS, Luhačovské Zálesí, o.p.s., MAS Ploština a MAS Hornolidečska, o.s. 

V rámci projektu proběhla od února do května roku 2013 fotosoutěž s názvem „Poznej krásy 

Jižního Valašska.“ Fotosoutěž byla rozdělena do 4 kategorií s názvy: Historie a příroda, 

Kulturní tradice, Nová média, Fotomaraton. 

Do fotosoutěže se zapojilo mnoho zájemců, kteří přes internetový portál Jižního 

Valašska zaslali více než 100 fotografií. O tom, kdo získá hodnotné odměny v jednotlivých 

kategoriích, rozhodla komise složená ze členů MAS.  

Slavnostní vyhodnocení proběhlo v rámci „Společenského večera Jižního Valašska“, 

který se uskutečnil v sobotu 11. 5. 2013 ve vizovické sokolovně. Pro více než stovku 

návštěvníků, kterou tvořili jak výherci fotosoutěže, zástupci MAS, tak i široká veřejnost, byl 

připraven bohatý program s řadou vystoupení. K poslechu a tanci zahrála skupina Kolíci, 

která se všem velmi líbila.  
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Výherci v jednotlivých kategoriích: 

1. Historie a příroda – Ludmila Janečková 

2. Kulturní tradice – Petr Švach 

3. Nová média – Renata Bednářová 

4. Fotomaraton – Marie a Petr Ponížilovi 

Náklady na pořádání fotosoutěže: 50 000,- Kč 

Celkové výdaje projektu: 2 155 160,- Kč 

Dotace:  1 876 644,- Kč 

Podání Žádosti o proplacení je prozatím stanoveno na 30. 6. 2014 (posunuto z 30. 6. 2013). 

      

 

Valašský folklórní rok 

V průběhu roku se připravoval také projekt spolupráce s názvem „Valašský folklórní rok“, 

na kterém spolupracovala naše MAS s MAS Rožnovsko. Projekt spočíval v obnově valašských 

krojů, které jsou pro tuto oblast tradiční. Do projektu se rozhodlo zapojit 20 obcí či spolků 

a bylo zamýšleno pořídit např. cca 70 krojů pro naše území.  

Plánovanou součástí projektu měly být také i tzv. měkké akce, které by zdůraznily 

valašské tradice a na kterých by byly kroje předvedeny. Mezi tyto akce patřilo: představení 

krojů v rámci festivalů v roce 2014, společné požehnání v Rožnově pod Radhoštěm, realizace 

Společenského večera Valašského folklórního roku aj.  

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na 2 596 500,- Kč, přičemž dotace by činila 

2 327 850,- Kč. Tento projekt byl podán ke schválení, avšak Hodnoticí komise PRV 

se rozhodla tento projekt nepodpořit. 
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5.3 Projekty z jiných operačních programů a nadací 

Místní akční skupina se snažila o podporu rozvoje našeho regionu i jinými způsoby, např. se 

pokouší získat prostředky také z jiných operačních programů a nadací. Úspěšně se podařilo 

realizovat projekt z Operačního programu Životního prostředí „Kompostujeme v každé 

rodině“. Dále byly podány žádosti o poskytnutí dotace z nadace VIA a ČEZ. 

 

Kompostujeme v každé rodině – OPŽP (projekt byl podpořen) 

V průběhu roku 2013 probíhala realizace projektu s názvem „Kompostujeme v každé rodině“ 

v rámci Operačního programu Životního prostředí. Do projektu se rozhodlo zapojit 11 obcí 

z území MAS VaS. Zapojenými obcemi byly: Bratřejov, Březová, Hrobice, Hvozdná, Jasenná, 

Lutonina, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Veselá a Zádveřice. S obcemi byla sepsána 

smlouva o výpůjčce, která stanovila dobu udržitelnosti pořízeného majetku na dobu 5 let. 

Po této době budou kompostéry bezúplatně převedeny do majetku obcí. 

Smlouva na výrobu byla uzavřena se zlínskou firmou ELKOPLAST, s.r.o., která 

se zavázala k výrobě 1 556 kusů kompostérů o minimálním objemu 900 litrů. 

Celkové výdaje za projekt: 3 627 580,- Kč  

Dotace: 3 421 422,- Kč 

 

Místo, kde žijeme – Nadace VIA (projekt nebyl podpořen) 

Nadace VIA v roce 2013 vyhlásila již v pořadí 9. výzvu. MAS VaS se rozhodla do programu 

přihlásit projekt, který spočíval v obnově a revitalizaci okolí kostela a Orlovny ve Vizovicích.  

Po úspěšně podané žádosti a vybrání 12 nejlepších žádostí, přijeli na místo realizace dva 

nezávislí externisté, kteří psali na plánovanou obnovu posudek. Projekt MAS VaS získal šesté 

místo a bohužel mezi pět vybraných projektů určených k podpoře se nedostal. 

Pět vybraných projektů získaly nadační příspěvek ve výši 300 000,- Kč, odborného 

konzultanta a účast na třech seminářích, které tematicky vycházely z realizace projektů. 

 

Projekty Nadace ČEZ  (projekty nebyly podpořeny) 

MAS se rozhodla také pomoci Orlu jednotě Vizovice, který úzce spolupracuje s MAS VaS. 

Projekt s názvem „Vzdělávání nás baví“, byl zaměřen na pořízení technického vybavení 

multimediální učebny – jednalo se o nákup židlí s psacím stolem, skříňové sousty, 

PC s monitorem, vizualizér, projekční plátno s dataprojektorem aj. Cílem bylo vytvořit 
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prostor, který by byl využíván pro pořádání seminářů, školení a další vzdělávání absolventů či 

důchodců. Učebnu by tak mohli využívat členové Orla i ostatní obyvatele Vizovic, ale také 

klub maminek.  

Celkové náklady na projekt byly v hodnotě 258 000,- Kč. Výše požadovaných 

prostředků od Nadace ČEZ činila 248 000,-.  

Ačkoliv by projekt přinesl mnohá pozitiva, nebyl díky velké konkurenci Nadací ČEZ vybrán 

k podpoře. 

Orel jednota Vizovice se na popud MAS VaS rozhodla, že by také ráda zrekonstruovala 

venkovní hřiště umístěné za orlovnou. Jako řešení se opět ukázala Nadace ČEZ s programem 

Oranžové hřiště.  

Projekt nazvaný „Sportování pro všechny“ spočíval ve zvětšení stávajícího 

betonového hřiště, rozšíření bezpečnostních zón, vytvoření nové opěrné zdi, oplocení 

objektu, položení nového umělého povrchu a jeho nalajnování, nákup sloupků a sítě na 

volejbal a florbalové brány a mantinely. Hřiště by tak využívali členové Orla, mládež ŘKF 

Vizovice, klub maminek, ale také veřejnost, pro kterou by byla stanovena otevírací doba. 

Celkové náklady na realizaci projektu byly stanoveny na 2 000 000,- Kč. Požadované 

prostředky od Nadace byly vyčísleny na 1 900 000,- a spoluúčast Orla by činila 100 000,- Kč. 

Projekt Sportování pro všechny byl Nadací ČEZ zamítnut. 

 

5.4 Fond dalšího vzdělávání 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v první polovině roku 2013 projekt „Stáže pro 

mladé“. Díky tomuto projektu mohla MAS zaměstnat stážistku až na 300 hodin, maximálně 

však po dobu 3 měsíců.  

Vybranou stážistkou se stala Renata Bednářová, studentka Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Svou stáž započala v červenci a ukončila ji v půli měsíce září. 

Za dobu svého působení se naučila hodně nových věcí, navštívila mnoho seminářů 

a prezentovala MAS VaS na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Za svoji práci obdržela 

mzdu ve výši 60,- Kč/hod. a po ukončení stáže i certifikát Europass. 

 Náklady na finanční odměnu stážisty a částečnou refundaci mzdy mentora, který 

za stážistu zodpovídal, uhradil ze 100 % Fond dalšího vzdělávání. Celková proplacená částky 

činila 50 340,- Kč. 
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5.5 Výčet aktivit MAS 

Zprostředkování dotací: 

 vyhlášení 6. výzvy, její administrace 

 podání žádostí o dotaci nadaci ČEZ a VIA 

 podání žádosti pro projekt Spolupráce Valašský folklórní rok 

 obhajoba projektu Spolupráce na MZe v Praze  

 administrace žádostí na SZIF Olomouc 

 příprava, zpracování a odesílání Změnových hlášení 

 školení pro žadatele 

 monitoring a kontrola projektů se SZIF 

 podpisy dohod 

Jednání VH, pracovních skupin, konference aj.: 

 účast na jednání orgánů MAS VaS 

 účast na Regiontour v Brně 

 prezentace MAS na Zemi živitelce v Českých Budějovicích 

 účast na jednání a VH NS MAS ČR 

 účast na jednání VH a pracovních skupin spřátelených MAS 

 účast na Konferenci Venkov 2013 

 účast na LeaderFESTu ve Velkém Meziříčí 

 účast na jednání KS MAS Zlínského kraje 

 vyjednávání o finanční alokaci pro 2014+ 

 jednání o Strategickém plánu 2014+ 

 jednání se SMARV, příprava strategie a další spolupráce 

Semináře a školení: 

 školení o veřejných zakázkách ve Zlíně 

 seminář o ekologii venkovské krajiny v Osíčku 

 energetický seminář v Kunovicích 

 seminář Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje 

 seminář o vyhlašovaných podprogramech Zlínského kraje 

 semináře s názvem Jak na fondy 

 semináře SMS ČR 
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 školení k tvorbě ISRÚ 

 školení o projektovém a finančním řízení 

Aktivity MAS VaS: 

 realizace SPL na území MAS, monitoring a příprava dalšího rozvoje a realizace PRV 

2014 +  

 aktualizace internetových stránek MAS, vydávání Zpravodaje MAS (2/2012, 1/2013) 

 prezentace MAS na jednání zastupitelstev okolních obcí 

 prezentace MAS na jednání Zlínského kraje 

 psaní tiskových zpráv 

 příprava podkladů pro propagační materiály 

 přijetí nových členů do MAS 

 organizace Svatomartinského trhu ve Vizovicích 

 žehnání opravené studny v rámci projektu „Obnovme prameny střední Moravy“ 

ve Vizovicích, slavnostní otevření v dalších obcích  

 přijetí stážistky v projektu Stáže pro mladé 

 zapojení dobrovolníků do práce MAS 

 vypracování Výroční zprávy 2012 

 vyjednání změny právní formy z o.s. na o.p.s. 

6 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  

Celkové náklady za rok 2013 činily 5 044 204,- Kč, z toho největší položkou bylo spotřebování 

materiálu (účet 501) a to ve výši 3 808 150,- Kč.  

Celkové výnosy MAS činily 6 335 206,55,- Kč, přičemž 4 701 566,10- Kč bylo získáno 

prostřednictví zúčtování fondů (účet 648) a další významnou částkou byly přijaté členské 

příspěvky ve výši 1 632 274,75- Kč. 

Po zdanění byl výsledek hospodaření MAS VaS, o.p.s. 1 291 002,20 - Kč. 

Kompletní výkaz zisku a ztrát je v příloze této výroční zprávy.  

 Dne 21. 5. 2014 byl proveden audit Ing. Vladimírem Zelinou. Výsledek auditu 

je k dispozici v následující závěrečné zprávě.  
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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, za jejich práci v  orgánech MAS i  ve výběrové komisi 

a dalších radách, pracovních skupinách, výborech a na Valné hromadě. 

Zvláštní dík patří manažerovi a zaměstnancům kanceláře, ale také dobrovolníkům, 

stážistům a partnerům, kteří svou prací přispěli k naplňování cíle MAS VaS.  

Za finanční podporu našich aktivit v  roce 2013 děkujeme Státnímu zemědělskému 

intervenčnímu fondu (SZIF a MZe), Zlínskému kraji, Dobrovolnému svazku obcí – 

Mikroregionu Slušovicko a Mikroregionu Vizovicko a našim partnerům. 

 



 

 

PŘÍLOHY 

Kompletní přehled výzev včetně jednotlivých projektů 

 

žadatel výzva rok Fiche název projektu výše dotace - ŽOD
Obec Podkopná Lhota 1 2009 1 Rekonstrukce centrální části obce 357 750,00                    

Obec Zádveřice-Raková 1 2009 1 Oprava místní komunikace 384 759,00                    

Obec Dešná 1 2009 1 Rekonstrukce veřej. Osvětlení 395 222,00                    

Obec Trnava 1 2009 2 Dětské hřiště 448 509,00                    

Obec Hvozdná 1 2009 1 Oprava komunikací 479 661,00                    

Obec Neubuz 1 2009 1 Bezdrátový rozhlas 454 977,00                    

Dotek, o.p.s. 2 2010 2 Zimní zahrada 540 000,00                    

AGRODELTA, s.r.o. 2 2010 3 Zlepšení Welfare v chovu telat a zvýšení kapacity skladování kejdy 400 000,00                    

RUDOLF JELÍNEK,a.s. 2 2010 3 Sušárna ovoce 390 399,00                    

SDH Bratřejov 2 2010 2 Zkvalitnění vybavení 190 350,00                    

Mikroregion Slušovicko 2 2010 2 Technická výbava pro lepší propagaci 206 820,00                    

Obec Ostrata 3 2010 2 Volnočasová dřevostavba pro spo. A kulturní využítí 432 000,00                    

Obec Jasenná 3 2010 1 Odvodnění komunikace 394 398,00                    

Obec Lutonina 4 2011 2 Stavební úpravy kulturního domu 376 378,00                    

Obec Lhotsko 4 2011 1 Digitální a bezdrátový rozhlas 212 130,00                    

ČM provinice Hospi. 4 2011 5 Revitalizace uliční fasády, 1.etapa 500 346,00                    

Obec Bratřejov 4 2011 1 Rekonstrukce místní komunikace 447 212,00                    

Ezop řekl. Agentura 4 2011 4 Rozšíření tiskového provozu o ekologické zázemí 299 999,00                    

Obec Všemina 4 2011 1 Všemina - chodník podél silnice 421 135,00                    

Obec Veselá 4 2011 2 Obnova kulturního zařízení Veselanka 429 131,00                    

Obec Ublo 4 2011 1 Oprava místní komunikace 218 099,00                    

Obec Ublo 4 2011 2 Pořízení sociálního zařízení 139 349,00                    

SK Vizovice 4 2011 1 technické vybavení pro SK Vizovice 127 965,00                    

Obec Hrobice 5 2012 1 Hrobice - chodník podél místní komnunikace 490 347,00                    

Junák - Skaut Slušovice 5 2012 2 Obnova vybavení skautského střediska 173 340,00                    

Obec Březová 5 2012 2 dětská indiánská vesnička 485 769,00                    

Michaela Bičová 5 2012 3 Malotraktor VARI k rozvoji mlaé farmy Březová 61 150,00                       

Pavel Kamenčák 5 2012 3 Nový stroj pro rozvoj farmy v Bratřejově 493 350,00                    

Štěpán Macek 5 2012 3 Nákup kolového kloubového nakladače 375 000,00                    

Dušan Matůšů 5 2012 3 Nákup zemědělského obraceče píce POOTINGER HIT 810 192 000,00                    

JASNO, spol.s.r.o. 5 2012 3 Jasno v Jasnu aneb modernizujeme náš areál 497 793,00                    

ČM provinice Hospi. 5 2012 5 sanace vlhkého zdiva v Nemocnici Mil. Bratří ve Vizovicích 497 151,00                    

Obec Dešná 6 2013 1 Oprava obecní komunikace ke hřišti 173 250,00                    

Obec Kašava 6 2013 1 Obnova místní kounikace 347 175,00                    

Obec Vlčková 6 2013 1 "Nad točnou" sa zatočíme 309 207,00                    

FS ČCE v Jasenné 6 2013 2 Rekonstrukce multifunkčního sálu ve sborovém dome ČCE v Jasenné 390 207,00                    

Obec Veselá 6 2013 2 Zajištění vybavenosti jednotky SDH Veselá pro mimoškol. Aktivity 238 709,00                    

Orel jednota Vizovice 6 2013 2 Zkvalitnění zázemí v Orlovně 347 002,00                    

Jezdecký klub Krásno 6 2013 2 Rozvoj jezdeckého sportu 270 000,00                    

AGRODELTA, s.r.o. 6 2013 3 Teplovod u bioplynové stanice Hvozdná 450 000,00                    

Vladimír Sluštík 6 2013 3 Modernizace zemědělské techniky 365 000,00                    

Štěpán Macek 6 2013 3 Modernizace pícnin. linky na výrobu krmiva a ošetření trav. porostů 498 000,00                    

Petr Tomšíček 6 2013 3 Nákup pícninářských strojů pro rozvoj a modernizaci farmy 244 020,00                    

Pavel Kamenčák 6 2013 3 Kvalitním krmivem ku kvalitnímu mase 168 200,00                    

ARBOREA Březová s.r.o. 6 2013 4 Firemní sídlo = dobrá vizitka 278 400,00                    

Roman Pavelka 6 2013 4 Modernizace opravny aut 139 348,00                    

FS ČCE v Zádveřicích 6 2013 5 Obnova varhan 118 710,00                    

ŘKF Slušovice 6 2013 5 Obnova Slušovického kostela 409 788,00                    

16 259 505,00     výše dotace celkem



 

 

 


