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Region HANÁ v roce 2013 působil poprvé v novém, rozšířeném působení, kdy od 1.1.2013
působil na území 46 obcí.
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Region HANÁ v současnosti zahrnuje území o ploše 392,35 km v rovinaté oblasti Hané západně
od města Olomouce a v navazující kopcovité krajině východního cípu Zábřežské vrchoviny Zahrnuje
celé území Mikroregionu KOSÍŘSKO (obce Lutín, Drahanovice, Slatinice, Slatinky, Těšetice, Hněvotín
Luběnice, Ústín a Olšany u Prostějova), část území Mikroregionu Litovelsko (obce Náměšť na Hané,
Senice na Hané, Loučka, Loučany, Bílsko, Senička a Olbramice), část území Mikroregionu
Kostelecko (obce Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Hluchov, Laškov,
Lešany, Pěnčín, Ptení, Smržice, Stařechovice, Zdětín), a od roku 2009 i část mikroregionu Konicko
(Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Hvozd, Kladky, Konice, Lipová,
Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol, Jesenec).
Významnými vrchy v regionu jsou Velký Kosíř s 442 metry nad mořem, významná hanácká hora, a dále
vrchy Rampach, Stráň a vrch Na Skalách (564 m.n.m.). Regionem protékají potoky Blata, Slatinka,
Zlatá Stružka, Šumice, Deštná, Pilavka a Špraněk.
Region HANÁ tvoří 46 obcí a žije zde 36 282 obyvatel (stav k 1.1.2012). Největšími obcemi podle
počtu obyvatel jsou Lutín, Konice, Náměšť na Hané, Senice na Hané, a Drahanovice. V devíti obcích
žije méně než 250 obyvatel, ve dvaceti dvou obcích žije méně než 500 obyvatel.
V čele sdružení stojí předseda a dva místopředsedové. Základními orgány sdružení jsou: valná
hromada, rada sdružení, revizní výbor a výběrová komise.

I. Základní informace o RH
Region HANÁ je registrován jako občanské sdružení pod č.j.:VS/1-1/567469/04-R u Ministerstva vnitra
ČR. Na Valné hromadě 2/2013 v Čelechovicích na Hané v prosinci byla schválena změna stanov ve
smyslu přejmenování dle nového občanského zákoníku – na zapsaný spolek, tedy Region HANÁ, z.s.
tato změna však vstoupí v platnost až po nahlášení a akceptaci u orgánu registrace občanských sdržení
(spolků) v roce 2014.
Kontakty
IČ: 26656426
Jméno: Region HANÁ, o.s.
Adresa: Těšetice č.p. 75, Těšetice 783 46
Právní forma: občanské sdružení
Datum vzniku: r. 2004
Telefon: 585 754 622
e-mail: region.hana@seznam.cz
internetové stránky: www.regionhana.cz

II. Území Regionu HANÁ
Od 1.1.2013 došlo k rozšíření území MAS až na současných 46 obcí. Tím byl dokončen proces
přistoupení zbývajících obcí mikroregionů Konicko a Kostelecko, které ještě doposud nebyly členy
Regionu HANÁ. V této podobě se připravujeme na nové plánovací období a pro toto území je
připravována nová integrovaná strategie rozvoje území MAS.
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Přehled obcí a jejich zástupců Regionu HANÁ:

Obec
Bílovice - Lutotín
Bílsko
Bohuslavice
Brodek u Konice
Březsko
Budětsko
Čechy pod Kosířem
Čelechovice na Hané
Drahanovice
Dzbel
Hačky
Hluchov
Hněvotín
Hvozd
Jesenec
Kladky
Konice
Laškov
Lešany
Lipová
Loučany
Loučka
Luběnice
Ludmírov
Lutín
Náměšť na Hané
Ochoz
Olbramice
Olšany u Prostějova
Pěnčín
Polomí
Ptení
Raková u Konice
Rakůvka
Senice na Hané
Senička
Skřípov
Slatinice
Slatinky
Smržice
Stařechovice
Stražisko
Suchdol

Obyvatel

Zástupce obce

508
215
456
913
211
417
1055
1266
1689
262
103
350
1605
633
285
361
2857
572
399
744
635
194
444
575
3211
1988
196
232
1630
757
148
1102
205
105
1816
348
344
1538
584
1679
553
438
623

Jan Toman
Marie Grézlová
Miroslav Pluháček
Radomír Novák
Hana Kubová
Jiří Sedláček
Milan Kiebel
Jarmila Stawaritschová
Ivo Richter
Jana Konečná
Josef Vychodil
Vladimír Dvorský
Jaroslav Dvořák
Josef Šmíd
Jan Kvapil
Josef Hofman,
Petr Vařeka
Ladislav Jedlička
Vladislava Bábková
František Šustr
Josef Kurfürst
Leo Kordas
Jaroslav Matiáš
Jana Grézlová
Antonín Bábek
Marta Husičková
Martin Bílý
Jindřich Solovský
Milan Elfmark
Lubomír Novák
Stanislav Pišťák
Jiří Porteš
Petr Hajkr
Josef Mikulka
Michal Tichý
Jiří Matoušek
Miroslav Kadlec
Jiří Ambros
Jaromír Crha
Hana Lebedová
Zdeňka Crhonková
Jaroslav Kröner
Jitka Zahálková
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Těšetice
Ústín
Zdětín
Region HANÁ

1330
401
305
36 235

Hana Rozsypalová
Jana Chalupová
Robert Kříž

Stav k 1.1.2012

III. Valná hromada Regionu HANÁ
V roce 2013 se uskutečnily 2 zasedání Valné hromady Regionu HANÁ:
1) VH 1/2013 – Laškov, 21.3.2013
Hlavní body: - volby do všech orgánů MAS
- schválení Výroční zprávy, zprávy revizního výboru
2) VH 2/2013 – Čelechovice na Hané,
Hlavní body: - Změna právní formy o.s. – zapsaný spolek (z.s.)
- plán činnosti 2014

IV. Rada Regionu HANÁ
Dne 21.3.2013 proběhla mimořádně volební valná hromada regionu HANÁ. Na této valné hromadě
byly zvoleni zástupci do orgánů MAS, vč. zástupci Rady MAS. Předsedkyní zůstala i nadále Marta
Husičková.
Předsedkyně:
Mgr. Marta Husičková,
Místopředsedové:
Ing. Miroslav Mačák, Jarmila Stawaritschová,
Členové rady ostatní: Mgr. Petr Vařeka, Jaromír Crha, Ing. Pavel Solovský, Ing. Jan Tichý, Zdenka
Žáková, Bc. Tomáš Vysloužil.
Na základě vlastní žádosti ukončil členství v RH (a tedy i v Radě MAS) Bc. Tomáš Vysloužil, z důvodu
ukončení působnosti na území Regionu HANÁ. Jako náhradní člen Rady byl doplněn 22.10.1013
následující kandidát z volby s největším počtem hlasů – Ing. Milan Kubíček.
V roce 2013 proběhlo dvanáct zasedání Rady Regionu HANÁ.

V. Revizní výbor Regionu HANÁ
Na volební valné hromadě dne 21.3.2013 byl zvolen revizní výbor v novém složení.
Předseda:
Členové RV ostatní:

Ing. Josef Vyroubal
Ing. Iveta Botková, Zdena Tomková, Ing. Josef Šmíd, Ing. Eliška Dostálová.

VI. Výběrová komise Regionu HANÁ
Na volební valné hromadě dne 21.3.2013 byli zvoleni noví zástupci do Výběrové komise v programu
LEADER. Jedná se o následující členy:
Členové VK: Ing. Jan Tichý, Ing. Pavel Solovský, Ing. Milan Kubíček, František Vychodil, Zdenka
Koppová, Ing. Miroslav Mačák, Mgr. Marta Husičková, Ing. Jaroslav Dvořák, Lubomír Mader, Jaroslav
Kröner, Michal Sirotek.
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VII. Sekretariát RH
V roce 2013 pracoval sekretariát Regionu HANÁ v následujícím složení:
Manažer Regionu HANÁ:
Projektový manažer:
Účetní:
Výpomoc, stáž, studenti:

Ing. Jaroslav Brzák
Bc. Nela Kalábová
Ing. Ivana Bartelová
Pavel Pustina, Věra Zítková, Bc. Petr Husička

VIII. Činnost RH v roce 2013
Region HANÁ je veřejno-soukromé partnerství pracující na principech LEADER. Od svého založení se
snaží o oživení aktivit na svém území. Bezpochyby nejvýznamnější činností je realizace programu
LEADER, o kterém pojednává samostatná kapitola této zprávy.
Z dalších aktivit Regionu HANÁ v roce 2013:
Projekt ROP - „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“
Během let 2012 a 2013 byl úspěšně realizován projekt „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region
HANÁ“. Projekt s podporou z ROP sdružoval výstavbu hřišť a sportovišť v řadě obcí Regionu HANÁ.
V roce 2013 bylo připraveno předání a závěrečné vyúčtování. Závěrečné vyúčtování se na Úřadu
Regionální rady doposud řeší.
Přehled realizovaných objektů:
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ DRAHANOVICE
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ STŘÍŽOV
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ LUDÉŘOV
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KNÍNIČKY
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ LHOTA POD KOSÍŘEM
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ SENICE NA HANÉ
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ SENICE NA HANÉ II
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ LUTÍN
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ TĚŠETICE
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ TĚŠETICE - VOJNICE
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ SLATINICE
SKATE PARK SLATINICE
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U FARY SMRŽICE
VICEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ SMRŽICE
NÁVRH ÚPRAV DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NÁMĚŠŤ NA HANÉ
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ OLŠANY U PROSTĚJOVA
Projekt spolupráce „Společnou cestou naproti rodině a dětem“
Rok 2013 byl ve znamení spolupráce partnerských MAS Regionu HANÁ a
Bystřička spolu s mateřskými a rodinnými centry. Celý rok běžel na území obou
MAS projekt, který byl zaměřen na podporu rodin s dětmi, na vzájemnou
spolupráci a předávání zkušeností napříč regiony. Do projektu se zapojilo 8
mateřských a rodinných center. Proběhla řada vzdělávacích cyklů a série
kulturních a sportovních akcí.
Projekt „Společnou cestou naproti rodině a dětem“ byl nejenom o různých zajímavých aktivitách
jednotlivých center. V rámci projektu nová centra vznikla. Jak nová, začínající centra, tak i ta fungující,
však nemohou fungovat bez kvalitnějšího zázemí a pořízení nového vybavení.
Díky projektu se vybavila všechna centra novým zařízením.
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V listopadu 2013 byla podána žádost o proplacení. V únoru 2014 proběhla kontrola žádosti o proplacení
a v současné době čekáme na proplacení finančních prostředků ve výši 1 287 141 Kč.

Projekt spolupráce Mladí hasiči – historie a budoucnost
V roce 2012 tým pod odborným vedením J. Tichého zpracoval žádost o projekt „Mladí hasiči – historie a
budoucnost“ Projekt spolupráce mezi MAS Region HANÁ – Bystřička - Požitavie-Širočina byl koncem
roku 2013 schválen i na slovenské straně, a byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace. Projekt se
bude realizovat v průběhu roku 2014 se zakončením na počátku roku 2015. Realizaci projektu bude
koordinovat pracovní skupina, složená ze zástupců SDH a zástupců RH.
Projekt je zaměřen na dobrovolné hasiče v našich obcích, se zaměřením především na děti a mládež.
Našim cílem je, aby se do projektu zapojilo co nejvíce SDH z obcí Regionu HANÁ i ze všech
partnerských regionů.
X. ročník Hanáckého cestovatele
Příprava a realizace již X. ročníku této akce – propagační akce zviditelňující MAS mezi širokou
veřejností. Tento projekt získal 1. místo v soutěži místních akčních skupin Olomouckého kraje jako
nejzajímavější projekt ve své kategorii.
Slavnostní zahájení a vyhlášení X. ročníku Hanáckého cestovatele proběhlo dne 19. 5. 2013 v obci
Kladky.
Poprvé mohli cestovatelé jezdit s novým pasem, který se všem cestovatelům velmi líbil. Dne 28. září
2013 proběhlo v zámeckém parku v Konici slavnostní zakončení X. ročníku Hanáckého cestovatele.
Letošního jubilejního ročníku se zúčastnilo 195 cestovatelů, kteří odevzdali pas s minimálně 15 razítky
Kláska. Všem úspěšným byly předány certifikáty Hanáckého cestovatele. A ti NEJ byli slavnostně
vyhlášeni. Mezi ně patří nejmladší 3 cestovatelé dvouroční Richard Bábek z Lešan, Radek Maitner
z Litovle a Dominik Mlčoch z Prostějova. Nejstarším 84 letým cestovatelem se stal Ladislav Šín
z Rýmařova. Dále bylo oceněno 6 cestovatelů za pilnost, kteří nasbírali všech 46 razítek Kláska. A
největšími znalci regionu, kteří projeli všechny obce Regionu HANÁ, se stalo 12 cestovatelů. Akce se
konala ve spolupráci s městem Konice, v průběhu mohli návštěvníci prohlédnout muzeum řemesel
Konicka nebo zámeckou galerii a výstavu ke 125. výročí Klubu českých turistů.
„Nélepši hanácké vdolek 2013“
SOUTĚŽ „O NÉLEPŠI HANÁCKÉ VDOLEK“ – tradiční akce, kterou pořádá Region HANÁ a pracovní
skupina ženy se uskutečnila 7. září ve spolupráci s obcí Čelechovice na Hané. Ochutnávka vdolků
přilákala spoustu návštěvníků z Regionu HANÁ. Titul putoval do Prostějova Ludmile Drmolové. Do
soutěže se přihlásilo 8 kuchařek. Vdolky hodnotila odborná porota. „V minulosti se v Čelechovicích na
Hané hodnotily také štrúdly. Do pečení štrúdlů je možné vložit víc nápaditosti, neboť nabízí větší
množství variant chutí a příchutí,“ připouští M. Dosedělová, jedna z členek odborné poroty. Přes
nelehkou úlohu poroty se nakonec nejlepší vdolek podařilo najít, i když není pochyb o tom, že
k nakousnutí byly i všechny ostatní.
Propagační materiály
V roce 2013 jsme opět vydali stolní kalendář Regionu HANÁ. Tématem tohoto kalendáře na rok 2014
byly dětské kresby – pod názvem „Naše Haná malovaná“. Nezbytnou součástí kalendáře byl i přehled
kulturně-společenských akcí v jednotlivých obcích.
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Akce pro ženy
Akce pro ženy Pohodové odpoledne" ve Slatinicích 22.3.2013 – akce pořádaná pracovní skupinou ženy
se konala tradiční akce v Lázních Slatinice pro všechny dívky, maminky, babičky, prostě pro všechny
ženy. Modelky předvedly módní kousky od regionální společnosti Moděva Konice, které doplnila
přehlídka šperků Marty Nevrlé a Jiřího Tomance. V lázních mohly ženy využít procedury za akční ceny.
Během podvečera mohly ženy vyhrát dárky v soutěži o ceny věnované obcemi Regionu HANÁ.
Akce se zúčastnilo téměř 120 žen.
Účast na konferencích, prezentace MAS
V průběhu celého roku pracovníci sekretariátu i členové rady reprezentovali MAS na nejrůznějších
významných akcích, seminářích a konferencích. Řadu takových propagačních akcí MAS přímo
pořádala nebo spolupořádala. Šlo například o:
- leden

školení pro žadatele 13. výzvy - 9.1.2013 v 15:00 hodin – školení bylo hojně navštíveno
potenciálními žadateli, vysvětleny postupy při přípravě a realizaci projektu

- únor

Krajské sdružení NS MAS v Grygově – předávání zkušeností mezi manažery MAS
Olomouckého kraje

- březen

Valná hromada NS MAS Žlutice 14.3.2013 – předávání zkušeností mezi MAS ČR,
informace z aktuálního dění v programu LEADER

- duben

Krajské sdružení NS MAS 3.4.2013 v Olomouci - předávání zkušeností mezi manažery
MAS Olomouckého kraje
Účast manažera na ENRD LEADER EVENT 2013: Building Bridges for the Future”, 17
– 18.4 Brusel – předávání zkušeností a navazování partnerství a spolupráce s MAS v
rámci EU
Účast manažera na pracovních skupinách NS MAS Vzdělávání v Praze a PS Program a
Vize v Olomouci - předávání zkušeností v této oblasti, možnosti spolupráce, společných
projektů.

- květen

školení pro žadatele 14. Výzvy – 29. 5. 2013 v 10:00 hodin – školení bylo hojně
navštíveno potenciálními žadateli, vysvětleny postupy při přípravě a realizaci projektu
Region HANÁ se účastnil setkání MAS a dalších zástupců venkova LEADERFEST
2013, 20. – 21. 5. 2013 ve Velkém Meziříčí. Na setkání Region HANÁ prezentoval spolu
s partnerem MAS Bystřička svoji činnost a regionální výrobky.

- červen

Jednání partnerů CSV v OK 5. 6. 2013 v 11:00 hodin – informace z koordinačního
výboru CSV v Olomouckém kraji

- červenec

Krajské sdružení NS MAS OK v Olomouc 17. 7. 2013 v 14:00 hodin – informace o stavu
jednotlivých operačních programů

- srpen

Krajské sdružení NS MAS OK v Olomouci 14. 8. 2013 – předávání zkušeností mezi
manažery MAS Olomouckého kraje, příprava integrované strategie
Region HANÁ se účastnil slovenské mezinárodní a potravinářské výstavy Agrokomplex
v Nitře 22. – 23. 8. 2013 spolu s partnerem MAS Požitavie – Širočina (SK), kde jako
jediná česká MAS prezentovala příklady dobré praxe
Region HANÁ se účastnil agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích 28. 8. – 3.
9. 2013, kde spolu s partnerem MAS Bystřička prezentoval mimo jiné zejména projekt
spolupráce „Společnou cestou naproti rodině a dětem“.
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- září

podíl na přípravě Národní konference Venkov 2013 – Hranice. Konference
s mezinárodní účastí, více než 400 účastníků. Definování nových směrů v oblasti
rozvoje venkova
Pracování skupina pro certifikaci MAS 16. 9. 2013 – podmínky pro certifikace MAS

- říjen

Seminář Veřejnosprávní kontrola projektů realizovaných z EU – Olšany u Prostějova.
Seminář – setkání s kolegy z požitavie-Širočina – Slatinice
22.10.2013 – Starostenské sezení – setkání starostů MAS Region HANÁ - Smržice

- listopad

Exkurze zástupců MAS z Trenčianského kraje, Slovenská republika – 13.11.2013 –
obce regionu HANÁ, projekty, regionální produkty
Divadelní víkend Regionu HANÁ – ochotnické soubory, účast ze Slovenska

- prosinec

Valná hromada Regionu HANÁ

Další aktivity MAS Region HANÁ:
- Účast na aktivitách systému regionálního značení HANÁ regionální produkt, certifikace regionálních
producentů. Ve spolupráci s MAS Moravská cesta. Místopředseda Ing. Miroslav Mačák pracoval jako
předseda certifikační komise.
- Účast na aktivitách Celostátní sítě pro venkov v Olomouci.
- Nadále probíhala spolupráce s partnery (MAS Bystřička, Slovensko: Požitavie – Širočina), proběhlo
několik setkání.
- Putovní výstava „Spojují nás tradice“ - putovní výstava vznikla v rámci projektu spolupráce. Na
počátku roku byla prezentována na několika obcích nad rámec projektu (pro velký zájem). Propagace
MAS a její činnosti.
Výjezd na Slovensko – setkání regionů Požitavie-Širočina, Bystřička a Region HANÁ, setkání se
slovenskou MAS Termál. Výměna zkušeností, příprava nových aktivit spolupráce. 7 – 8.3.2013
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „LAKOMÁ BARKA“ – Region HANÁ pořádal 13. 9. 2013 v Náměšti na
Hané představení v rámci projektu „Společnou cestou naproti rodině a dětem“. Zahrál nově vzniklý
ochotnický soubor Bukovany.
Divadelní víkend – podzim: Divadelní víkend v Regionu HANÁ – v tomto období Region HANÁ připravil
divadelní víkend, který se uskutečnil v listopadu 2013 za finanční podpory Olomouckého kraje ve výši
20 000 Kč. Divadelní víkend navázal na akce pořádané v minulosti v rámci projektu „Spojují nás
tradice“.
Exkurze „Poznáváme region HANÁ“ – 25. 6. 2013 informační setkání se starosty všech obcí Regionu
HANÁ, prohlídka a představení 11 obcí, předávání zkušeností mezi členy MAS, vzájemné poznávání
obcí regionu.
Příprava projektu spolupráce CR - „Hanácké region se prezentuje jedenadvacátému století“. Projekt na
podporu moderních forem propagace cestovního ruchu (moderní technologie, mobilní aplikace,
geocaching atd.) Podáno do 19. kola výzvy projektů spolupráce, projekt však bohužel nebyl podpořen.
Budeme hledat jiné zdroje pro realizaci.
Zapojení do projektu SMO. Koncem roku 2013 se Region HANÁ zapojil do realizace projektu Svazu
měst a obcí: „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
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obvodů obcí s rozšířenou působností“. www.obcesobe.cz Projekt se realizuje odděleně na území obcí
ORP Konice a ORP Prostějov. Projekt bude realizován v roce 2014 a 2015. Cílem je podpora
meziobecní spolupráce, vytvoření strategií ve 4 oblastech (školství, odpady, sociální služby, 4. volitelná
oblast).
Příprava ISU 2020
Příprava ISU 2014 – 2020 – postup dle harmonogramu na plánování strategie. Aktivní sběr dat v
regionech, plánovací schůzky, programový výbor. Analytická část. Příprava strategie byla podpořena ze
zdrojů Krajského úřadu olomouckého kraje, finanční příspěvek z POV byl ve výši 249 600 Kč s 50%
spoluúčastí Regionu HANÁ.
Region HANÁ v roce 2013 intenzivněji zahájil přípravu nové strategie na roky 2014 – 2020. V tomto
roce se zpracovávaly především analytické podklady, byla zahájena dotazníková šetření. Zahájila se
podrobnější analýza stavu místních komunikací. Byla sesbírána statistická data, zpracovány některé
mapové analýzy.
Integrovaná strategie byla rozdělena do celkem 11 tematických oblastí:
Tematické oblasti
1) Obce a místní samospráva
2) Infrastruktura
3) Doprava
4) Kultura, památky, historie
5) Cestovní ruch
6) Spolky a neziskové organizace
7) Podnikání, zaměstnanost, práce
8) Zemědělství
9) Životní prostředí
10) Školství
11) Sociální oblast
Horizontální témata
1) Inovace
2) Mládež a děti
3) Spolupráce
V rámci těchto oblastí byly utvořeny pracovní skupiny, a zahájily práce samostatně podle těchto
definovaných oblastí. V průběhu roku 2015 budou pokračovat další práce na strategii, bude dokončena
analytická část, zpracována návrhová část a realizační. Strategie by měla být v roce 2014 dokončena,
schválena Valnou hromadou Regionu HANÁ, zastupitelstvy obcí, a podána k žádosti k podpoře.
Více informací k přípravě strategie na www.regionhana.cz.

IX. LEADER 2013
V roce 2013 hospodařila MAS Region HANÁ s rozpočtem v opatření IV.1.2. na realizaci projektů
LEADER v celkové výši 5 813 139 Kč. Částka k rozdělení ve výzvách byla navýšena o převisy
z uskutečněných i neuskutečněných projektů z minulých výzev.
V tomto roce byly vyhlášeny celkem 2 výzvy: výzva č. 13 a 14 (leden, červen).
13. Výzva LEADER 2013
Leden 2013
Vyhlášeny Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Celkem 45 podaných projektů, s požadavkem dotace 15 901 679,- Kč
16 projektů navrženo k podpoře
Ostatní projekty by byly v případě dostatku financí také podpořeny
Rozděleno 6 075 074,- Kč dotace
K plnému uspokojení žadatelů chybí: 9 826 605 Kč
90% dotace, 10% kofinancování neziskových projektů,
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50 - 60% dotace , 40 - 50% kofinancování ziskových projektů,
Přehled podpořených projektů ve 13. výzvě:
Fiche

reg.č.

1

44-L2013/13

1

1-L2013/13

3
3
3

38-L2013/13
2-L2013/13
39-L2013/13

4

7-L2013/13

4

43-L2013/13

4
4
5

5

6
7

18-L2013/13
20-L2013/13
37-L2013/13
19-L2013/13
17-L2013/13
45-L2013/13

8

8-L2013/13

8

34-L2013/13

8

29-L2013/13

CELKEM

název

žadatel

dotace

Víceúčelová hala pro posklizňovou
úpravu a skladování obilovina
dalších zem. plodin.

Ing. Petr Mišák

497 600 Kč

Pořízení přepravní techniky

Zemědělské
obchodní družstvo
DEJAS

392 000 Kč

Obec Bohuslavice

491 608 Kč

Obec Stařechovice

179 708 Kč

Obec Kladky

359 646 Kč

Jezdecký klub
Eldorado Odrlice

443 610 Kč

Obec Laškov

446 490 Kč

Sbor dobrovolných
hasičů Služín

379 197 Kč

TJ Sigma Lutín

449 576 Kč

Stavební úpravy prostoru
autobusové zastávky
Úprava zeleně na veřejném
prostranství obce
Oprava návsi v obci Kladky
Rekonstrukce historických stájí a
jejich okolí - návrat ke krásám
minulosti
Stavební úpravy objektu základní
školy na zřízení třídy mateřské školy
Laškov
Přístavba ke skladu požární techniky zázemí pro aktivity
Rekonstrukce objektu herny stolního
tenisu

Dostavba pokojů v objektu Penzionu
U Veterána ve Slatinicích

U nás, občanské
sdružení
Římskokatolická
farnost Olšany u
Prostějova
Doc. MUDr. Aleš
Sobek

Naučná a poutní stezka Smržice

Obec Smržice

499 290 Kč

Gabriela Štursová

262 020 Kč

Interiéry Hyben
s.r.o

205 800 Kč

Ivana Horylová

138 000 Kč

Barokní sýpka - místo setkávání
Fara - obnova původního vzhledu

Jezdecké potřeby Equisun Odrlice další využití nemovité kulturní
památky
Dotace na rozvoj firmy v truhlářství nákup vybavení
Výměna výlohy, oken a dveří v
provozovně cukrárny a nákup stroje
na výrobu točené zmrzliny

424 800 Kč
406 162 Kč
499 567 Kč

2 999 765
Kč
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14. Výzva LEADER 2013
červen 2013
Vyhlášeny Fiche 5, 7
Celkem 5 podaných projektů, s požadavkem dotace 1 351 476,- Kč
5 projektů navrženo k podpoře
Rozděleno 1 351 476,- Kč dotace
90% dotace, 10% kofinancování neziskových projektů,
Přehled podpořených projektů ve 14. výzvě:
Fiche
7
5
5
5
5
CELKEM

reg.č.

název

5-L2013/14
3-L2013/14
4-L2013/14
1-L2013/14
2-L2013/14

Výstavba rozhledny na Velkém Kosíři
- dovybavení
Plynofikace a výměna oken v kapli U
Kalicha v Drahanovicích
Oprava kaple sv. Jana a Pavla ve
Slatinkách
Obnova Kamenného kříže v obci
Rakůvka
Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého

žadatel

dotace

Mikroregion
Kosířsko

445 746 Kč

Obec Drahanovice

219 924 Kč

Obec Slatinky

331 200 Kč

Obec Rakůvka

178 200 Kč

Městys Náměšť na
Hané

176 406 Kč
1 351 476 Kč

V průběhu roku 2013 MZE změnilo výhled, a oproti původním plánům umožnilo vyhlásit doplňkovou
výzvu s termínem příjmu na počátku roku 2014. Region HANÁ vzhledem ke vzniklým převisům rozhodl
této možnosti využít, a v prosinci připravil výzvu č. 15. Předpokládaná alokace na výzvu č. 15 byla dle
portálu farmáře 486 562 Kč.
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X. Zpráva Revizního výboru za rok 2013
V roce 2013 se Revizní výbor sešel na třech zasedáních a to 27. března, 9. prosince a 19. prosince
2013. Kontrolní činnost byla soustředěna na hospodaření MAS, monitorovací činnost na program
LEADER a hospodaření účetní jednotky. Na jednotlivých schůzích bylo kontrolováno:
27. března 2013
Předmětem schůze bylo přezkoumání postupů Výběrové komise Regionu Haná při hodnocení projektů
podaných ve 13. Výzvě MAS Region HANÁ a následné přezkoumání způsobu řešení odvolání projektů
Výběrovou komisí.
Členové Revizního výboru byli v úvodu nejprve seznámeni s výsledky hodnocení Výběrové komise výše
uvedených projektů, která zasedala ve dnech 06.02.2013 a 07.02.2013 v Těšeticích, kdy také proběhla i
veřejná prezentace projektů, které se zúčastnili zástupci všech žadatelů. Následně byli členové
Revizního výboru seznámeni s výsledkem dalšího jednání Výběrové komise z důvodu řešení odvolání
výše uvedených projektů. Tohoto jednání se zúčastnil i předseda revizního výboru Ing. Josef Vyroubal a
seznámil přítomné členy Revizního výboru s průběhem a výsledkem jednání Výběrové komise ve věci
přezkoumání hodnocení jednotlivých projektů, které proběhlo dne 21.02.2013.
Revizní výbor neshledal žádné pochybení v postupech Výběrové komise při hodnocení a výběru
projektů. Hodnoticí komise postupovala objektivně a žádný projekt nebyl záměrně podhodnocen. VK
postupovala v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region Haná a v souladu s pravidly
Programu rozvoje venkova i v souladu s Metodickým postupem pro hodnotitele Leader.
9. prosince 2013
Předmětem kontroly bylo fyzické přezkoumání dodávek nábytku a ostatního vybavení zakoupených v
rámci projektu „Společnou cestou naproti rodině a dětem“ a to konkrétně umístění nábytku a ostatního
vybavení v jednotlivých mateřských a rodinných centrech, které byly zapojeny v projektu jako
spolupracující organizace. Předmětem kontroly bylo rovněž označení nábytku a ostatního vybavení
inventárními čísly v souladu s majetkovou evidencí organizace.
Revizní výbor konstatuje, že po fyzickém přezkoumání je veškeré vybavení umístěno v jednotlivých
rodinných centrech a je plně v souladu s majetkovou dokumentací i přiloženými soupisy majetku.
Revizní výbor neshledal žádné pochybení a odchylku v předložené dokumentaci.
19. prosince 2013
Předmětem kontroly bylo fyzické přezkoumání dodávek nábytku a ostatního vybavení zakoupených v
rámci projektu „Společnou cestou naproti rodině a dětem“ a to konkrétně umístění nábytku a ostatního
vybavení v jednotlivých mateřských a rodinných centrech, které byly zapojeny v projektu jako
spolupracující organizace.
Revizní výbor konstatuje, že po fyzickém přezkoumání je veškeré vybavení, mimo výše uvedené
vybavení MC Srdíčko, umístěno v jednotlivých organizacích a je plně v souladu s majetkovou
dokumentací i přiloženými soupisy majetku. RV upozornil manažerku MC Srdíčko, že pro případnou
kontrolu SZIF bude nutné veškerý majetek předložit a mít umístěn v prostorách centra.
Revizní výbor dále neshledal žádné pochybení a odchylku v předložené dokumentaci.
V rámci průběžné kontrolní činnosti nebyla posuzována účetní závěrka za rok 2013 neboť nebyla
v době přípravy této zprávy k dispozici. V organizaci v současné době probíhá interní audit za rok 2012,
jeho závěry budou zveřejněny po dokončení. Zároveň byl zadán audit za rok 2013. Nad rámec
standardního auditu byl zpracován specializovaný audit programu LEADER v MAS Region HANÁ za
rok 2012, který byl v září předložen řídícímu orgánu (SZIF). Jeho výsledek byl bez závad.
Závěr:
Na komisi byl předložen zvláštní externí požadavek – posouzení odvolání v rámci 13. Výzvy LEADER.
Tímto tématem se RV zabýval v rámci březnového zasedání.
Nebylo zjištěno závažnějších závad či pochybení. Je zřejmé, že účetní systém podléhá auditní
prověrce, tudíž je dokladová část hospodaření vedena s precizností, zodpovědně a jednoznačně.
Jednotlivé kapitoly jsou přehledné, doklady řádně značené dle účetní osnovy včetně párování. Nebylo
shledáno ani systémové či metodické pochybení.
Těšetice dne 26.3.2014, Ing. Vyroubal Josef, předseda RV
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XI. Přílohy:
Příloha č.1
Příloha č.2

Výsledovka 2013
Fotodokumentace

Příloha č.1 – Výsledovka 2013
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Příloha č. 2 - Fotodokumentace

Rodinná centra – projekt spolupráce

Pohodové odpoledne v lázních – PS Ženy
Módní přehlídka v lázních Slatinice

Země živitelka 2013 – návštěva ministra zemědělství v našem
stánku

Prezentace projektů výzvy LEADER – veřejné obhajoby

Setkání se zástupci MAS Termál (Slovensko)

Hanácké cestovatel 2013
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