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Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: III. Etapa roku 2012: září – prosinec 2012 

Název MAS: Region HANÁ 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Jaroslav Brzák, manažer MAS 

kontakt: Těšetice 75, 783 46 Těšetice, jarek.brzak@post.cz, 605 174 701  

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 

aktivity uskutečněné ve sledovaném období): 

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, 

schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF 

Ve sledovaném období byla připravena a vyhlášena 13. výzva LEADER. Výzva byla 

připravena v měsíci listopadu, a schválena a vyhlášena 18. prosince 2012. Termín 

příjmu žádostí je do 18. ledna 2013. 

 

V poslední etapě roku 2013 jsme dokončili nezbytné kroky pro rozšíření území 

MAS, které jsme připravovali již od loňského roku. Cílem bylo rozšířit území na 

výslednou velikost, se kterou bychom měli vstoupit do příštího plánovacího období 

a ucházet se o podporu nové strategie. Rozšíření bylo nabídnuto zbývajícím obcím 

mikroregionů Konicko a Kostelecko. Většina obcí sama projevila zájem o rozšíření 

a splnila všechny podmínky pro přístup do MAS.  

Rozšíření území MAS tedy bude o následující obce: 

Bílovice – Lutotín, Brodek u Konice, Budětsko, Hluchov, Jesenec, Lipová, Lešany, 

Ptení, Skřípov, Stražisko, Suchdol a Zdětín. 

Postup rozšíření byl schválen valnou hromadou spolu se změnou stanov. Vlastní 

rozšíření o nové obce schválila v souladu se stanovami Rada MAS s platností od 

1.1.2013. 

Již v listopadu se Region HANÁ rozšířil o město Konice.  

V současné době tedy MAS Region HANÁ působí na území 46 obcí. 

 

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, 

semináře apod.) a jejich přínos 

V průběhu měsíce září se manažer MAS a předsedkyně MAS aktivně zúčastnili 

zahraniční exkurze realizované v rámci CSV. Manažer MAS byl programovým 

garantem a připravil a dojednal návštěvu všech regionů (Slovensko, Maďarsko, 

Rakousko). 

Zástupci MAS se zúčastnili konference Venkov 2012 v Nových hradech a zde 

pořádané Valné hromady MAS.  

mailto:jarek.brzak@post.cz
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V průběhu měsíce října se manažer MAS a předsedkyně MAS aktivně zúčastnili 

semináře „Výměna zkušeností s čerpáním dotací z PRV a dalších zdrojů mezi 

Zlínským a Olomouckým krajem, problematika venkova, činnost CSV, aktivity 

MAS v jednotlivých krajích a předpokládané směry vývoje“ – v rámci CSV, Rusava 

(Zlínský kraj). Manažer zde prezentoval MAS, a mj. přednesl přednášku. 

Účast na setkání MAS Olomouckého kraje v Sobotíně (7. – 8.11.2012), prezentace 

MAS Region HANÁ, diskuse, předávání zkušeností. 

Účast na Setkání partnerů CSV (Smržice, 28.12.2012) – prezentace MAS, 

předávání zkušeností 

13.12.2012 – přednáška manažera MAS na konferenci MAS ve slovenské obci 

Mojmírovce (Nitra). Prezentace programu LEADER, prezentace aktivit MAS, 

příklady dobré praxe. 

 

- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS 

Dne 8. – 9.9. se uskutečnily trhy tradičních řemesel v Čechách pod kosířem. Akce 

byla realizována v rámci projektu mezinárodní spolupráce „Spojují nás tradice“. 

Na akci přibližně 30 řemeslníků prezentovalo svoji činnost, zajištěn byl bohatý 

doprovodný program. Akce byla organizována a zajištěna pracovníky MAS za 

vydatné spolupráce spousty dobrovolníků z RH. Tato akce přispěla k dobré 

prezentaci činnosti MAS Region HANÁ 

 

Dne 23.9.2012 proběhlo již tradiční ukončení Hanáckého cestovatele. Šlo již o 9. 

ročník pořádaný přímo MAS. Vyhlášení se zúčastnilo na 150 lidí. Tato akce také 

přispívá k dobré informovanosti o aktivitách MAS: 

 

Dne 15.11.2012 – tradiční „Starostenské sezení“. Setkání všech starostů Regionu 

HANÁ, diskuse nad budoucností, nad plánem činnosti, připomínky, zpětná vazba. 

 

Dne 30.11.2012 – Valná hromada MAS Region HANÁ 

 

- zasedání pracovních skupin a jejich závěry 

V říjnu zasedala pracovní skupina ženy, která se zabývala především přípravou 

nejbližší tradiční akce pro ženy.  

Pracovní skupina cestovní ruch se sešla v užším kruhu a připomínkovala první 

návrh příslušné kapitoly nově připravované ISU. 

 

- další (účast na výstavách apod.) 

Na obcích Regionu HANÁ pokračovala putovní výstava „ Spojují nás tradice“, která 

předvádí rukodělné a umělecké dovednosti 3 regionů: RH, Bystřička  a Požitavie-

Širočina (SK). Výstava byla realizována v rámci projektu mezinárodní spolupráce. 

Pracovníci MAS pravidelně 1x týdně demontovali, převáželi a opět instalovali 

výstavu na jednotlivých obcích MAAS, dle harmonogramu. Poté se výstava 

přesunula do regionu MAS Bystřička. 
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2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

Nebyly řešeny zásadní problémy. 

 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

Nevyskytly se žádné problémy vyžadující zvláštní opatření. 

 

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu 

důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): 

V průběhu sledovaného období nedošlo ke změně SPL, ani ve změně řídících a 

rozhodovacích orgánů MAS. Došlo k drobnému nárůstu členské základny, 

k 31.12.2012 měla MAS 89 členů. 

Proběhla příprava a bylo zrealizováno rozšíření MAS – s platností od 1.1.2013 

V průběhu 3. Etapy proběhla celá řada zasedání Rady sdružení. Rada sdružení řešila 

aktuální problémy LEADER i ostatní záležitosti MAS. 

Před vyhlášením výzvy č. 13 byla v měsíci listopadu provedena povinná aktualizace 

všech Fichí (Fiche 1 – 8). Nově aktualizované fiche byly využity pro vyhlášení výzvy 

č.13 (18.12.2012) 

 

Seznam členů rozhodovacího orgánu MAS – Rada MAS, programový výbor: 

č. Název subjektu pozn. 

1 Ing. Pavel Solovský soukromý zemědělec, Olbramice 

2 Ing. Josef Šmíd starosta, Obec Hvozd 

3 Ing. Jan Tichý podnikatel, Stařechovice - Služín 

4 Ing. Eliška Dostálová Honební spol. Senice na Hané 

5 Zdeňka Žáková O.S. U nás, Drahanovice 

6 Ing. Miroslav Mačák člen - fyzická osoba, Lutín 

7 Mgr. Marta Husičková starostka městyse Náměšť na Hané 

8 Ing. Milan Kubíček fyzická osoba, Olšany u Prostějova 

9 Jarmila Stawaritschová starostka obce Čelechovice na Hané 
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Seznam členů výběrové komise MAS Region HANÁ v programu LEADER: 

č. Název subjektu pozn. 

1 Ing. Milan Kubíček fyzická osoba, Olšany u Pv. 

2 František Vychodil Svaz chovatelů Stařechovice 

3 Zdeňka Koppová podnikatel, OS U nás, Drahanovice 

4 Michal Sirotek TJ Sokol Těšetice, podnikatel, Těšetice 

5 Ing. Miroslav Mačák fyzická osoba, Lutín 

6 Ing. Eliška Dostálová Honební spol. Senice na Hané 

7 František Žouželka podnikatel, Slatinice 

8 Ing. Josef  Vyroubal  podnikatel, Laškov 

9 Mgr. Marta Husičková starostka Městyse Náměšť na Hané 

10 Ing. Pavel Solovský zemědělský podnikatel, Olbramice 

11 Ing. Jan Tichý podnikatel, Stařechovice - Služín 

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 

Cca 10 hlášení o změnách, většinu z nich manažer MAS přímo podával na RIO SZIF. 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 

Cca 10 žádostí o proplacení podáno přímo ve III. Etapě.  

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

cca 25 konzultací v kanceláří MAS, dalších cca 10 na místě u žadatele. 

Ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 

cca 30 konzultací v kanceláři, zejména konzultace žadatelů k připravované výzvě č. 13. 

Většina zásadnějších konzultací probíhá v kanceláři MAS, drobné problémy při realizaci 

projektů jsou řešeny telefonicky.  

Podrobnosti – termíny konzultací  - jsou uvedeny v timesheetu manažera MAS, který je 

přikládán k ŽOP. 

Byl připraven 1 projekt 10. výzvy, projekt byl 4x konzultován. 

 

Počet účastí na kontrolách SZIF:  

Kontrol SZIF u projektů se obvykle po dohodě s pracovníky RO SZIF neúčastníme. 

Kontrola na místě při kontrole proplacení proběhla výjimečně, namátkově – u cca 3 

projektů. 
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6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 

příjmení 

Pracovní smlouva/ 

DPP/DPČ 

Úvazek/počet 

odpracovaných 

hodin 

Náplň práce Poznámka 

Ing. Jaroslav 

Brzák 

Pracovní smlouva 0,75 Manažer MAS  

Zdeňka Žáková Pracovní smlouva 1,0 Administrativa 

MAS 

 

Ing. Ivana 

Bartelová 

DPČ 114 hod Účetní MAS  

Mgr. Marta 

Husičková 

DPČ 75 hod Předsedkyně 

MAS – kontrola, 

monitoring, web 

 

Helena 

Mariánková 

DPP 30 hod Administrativa – 

tvorba www 

stránek 

 

 

Pozn.: jedná se pouze o tu část, která je hrazena v rámci IV.1.1. Část nákladů na 

realizaci SPL – na pracovníky – byla hrazena z vlastních prostředků MAS (měsíc prosinec) 

 

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 

ISÚ):  

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS 

 

- Příprava nového projektu spolupráce „ Mladí hasiči – historie a budoucnost“ 

(projekt mezinárodní spolupráce mezi 3 MAS) 

- Realizace projektu mezinárodní spolupráce „Spojují nás tradice“ 

- Realizace projektu „Volnočasové aktivity obci Regionu HANÁ“. Projekt MAS 

podpořený z prostředků ROP. Investiční projekt s celkovými náklady 15 mil. Kč. 

- Hanácký cestovatel – 9. Ročník jízdy za pokladem Hané – pro veřejnost, podpora 

turistického ruchu obcí, zakončení cestovatele. 

- Příprava nové  ISU pro rok 2014 – 2020. Aktivní sběr dat v regionech, plánovací 

schůzky, programový výbor. 

- Příprava započetí realizace projektu spolupráce RH/Bystřička „Společnou cestou 

naproti rodině a dětem“ – projekt rodinných center. 

- Příprava systému regionálního značení, certifikace regionálních producentů. Ve 

spolupráci s MAS Litovelsko. Účast na certifikační komisi (místopředseda MAS 

p. Mačák je zároveň předsedou certifikační komise). 
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8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

- Administrace poslední výzvy č. 13, - příjem, výběr, hodnocení, předání na ZIF  

- závěrečné vyúčtování roku 2012, rozpočty, zpráva pro VH 

- příprava a svolání volební Valné hromady RH.  

- svolání Valné hromady Regionu HANÁ 

- Plánování ISÚ 2014-2020, další schůzky, projednání s jednotlivými skupinami 

z veřejnosti, dotazníkové šetření 

- Monitoring projektů LEADER 

- Administrace všech projektů ze starších výzev 

- Realizace projektu spolupráce s MAS Bystřička – „Společnou cestou naproti rodině 

a dětem. 

- Příprava semináře pro obce MAS a potenciální žadatele 

- Školení pro úspěšné žadatele LEADER 

 

 

 

V Těšeticích, dne  28.1.2012   Ing. Jaroslav Brzák, manažer MAS 


