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Region HANÁ v roce 2015 fungoval na území 48 obcí.  
 
Region HANÁ v současnosti zahrnuje území o ploše 426,23 km

2
 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), území Mikroregionu Kostelecko 
(obce Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Hluchov, Kostelec na Hané, Laškov, 
Lešany, Pěnčín, Ptení, Smržice, Stařechovice, Zdětín), a od roku 2009 i Mikroregion Konicko 
(Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov, 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 48 obcí a žije zde 39 170 obyvatel (stav k 1.1.2015). Největšími obcemi podle 
počtu obyvatel jsou Lutín, Kostelec na Hané, 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 spolku stojí předseda a dva místopředsedové. Základními orgány spolku jsou: valná hromada, 
rada spolku, revizní výbor a výběrová komise.  
 
 

I. Základní informace o RH 
 
Region HANÁ byl 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. 
V roce 2014 byla podána registrace na Krajský soud v Ostravě, pobočka Olomouc, kde jsme byli 
zaregistrováni jako zapsaný spolek pod spisovou značnou L6271.  
 
 
Kontakty 
IČ: 26656426 
Jméno: Region HANÁ, z.s. 
Adresa: Náměstí T.G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané 
Právní forma: zapsaný spolek 
Datum vzniku: r. 2004 
Telefon: +420 585 754 622 
e-mail: region.hana@seznam.cz 
internetové stránky: www.regionhana.cz 
 
 
 

II. Území Regionu HANÁ 
 
Od 1.1.2014 došlo k rozšíření území MAS až na současných 48 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 Obyvatel Starosta obce, zástupce v RH 

Bílovice - Lutotín 513 Miroslav Hochvald 

Bílsko 221 Jaroslav Žák 

Bohuslavice 447 Roman Jedlička 

Brodek u Konice  860 Radomír Novák 

Březsko  216 Jiří Zajíček 

Budětsko 436 Jiří Sedláček 

Čechy pod Kosířem 1078 Milan Kiebel 

Čelechovice na Hané 1287 Jarmila Stawaritschová 

Drahanovice 1681 Ivo Richter 

Dzbel 258 Jana Konečná 

Hačky 102 Josef Vychodil 

Hluchov 345 Vladimír Dvorský 

Hněvotín 1757 Jaroslav Dvořák 

Horní Štěpánov 946 Vladimír Svoboda 

Hvozd 619 Josef Šmíd 

Jesenec 284 Jan Kvapil 

Kladky 359 Josef Hofman 

Konice 2793 František Novák, Jaroslav Procházka 

Kostelec na Hané 2867 Ladislav Hynek 

Laškov 577 Ladislav Jedlička 

Lešany 380 Stanislav Faltýnek 

Lipová 711 František Šustr 

Loučany 643 Josef Kurfürst, Petr Kohoutek 

Loučka 201 Leo Kordas 

Luběnice 459 Jan Blaho 

Ludmírov 568 Jana Grézlová 

Lutín 3234 Antonín Bábek 

Náměšť na Hané 2030 Marta Husičková 

Ochoz 192 Martin Bílý 

Olbramice 224 Vítězslav Bednář 

Olšany u Prostějova 1707 Milan Elfmark 

Pěnčín 755 Ladislav Popelář 

Polomí 152 Stanislav Pišťák 

Ptení 1077 Jiří Porteš 

Raková u Konice 206 Petr Hajkr 

Rakůvka 98 Josef Mikulka 

Senice na Hané 1820 Michal Tichý 

Senička 344 Jiří Matoušek, Veronika Doleželová 

Skřípov 347 Miroslav Kadlec 

Slatinice 1549 Ondřej Mikmek 

Slatinky 582 Jaromír Crha 

Smržice 1694 Hana Lebedová 

Stařechovice 532 Pavlína Menšíková 
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Stražisko 435 Jaroslav Kröner 

Suchdol 623 Jitka Zahálková 

Těšetice 1307 Hana Rozsypalová, Alena Mašláňová 

Ústín 410 Jana Chalupová 

Zdětín 320 Robert Kříž 

Region HANÁ 39 170  
Stav k 1.1.2015 

 
 
III. Valná hromada Regionu HANÁ 
 
V roce 2015 se uskutečnila dvě zasedání valné hromady. 

1) VH 1/2015 proběhla ve Slatinkách 24. 6. 2015. Byla volební. Na valné hromadě byla schválena: 
- výroční zpráva Regionu HANÁ za rok 2014 
- zpráva auditora  
- rozpočet 

Protože bylo třeba znovu provést volby do orgánů MAS, odvolala valná hromada stávající orgány. 
Vzápětí proběhly volby do výběrové komise, rady a revizního výboru.  
Podrobně k zvoleným orgánům MAS v jednotlivých kapitolách této výroční zprávy. 
Na valné hromadě byla zároveň řešena úprava stanov, valná hromada vzala na vědomí zprávu o 
přípravě strategie a postupu standardizace.  
 

2) VH 2/2015 proběhla 24. 11. 2015 v Lešanech. Byla zvolena výběrová komise na rok 2016. Opět 
proběhla úprava stanov a znovu se probírala příprava strategie a postup standardizace MAS. 

 

IV. Rada Regionu HANÁ 
 
Na valné hromadě 24. 6. 2015 byla zvolena rada ve složení: 
Městys Náměšť na Hané, zastoupený Mgr. Martou Husičkovou, fyzická osoba Ing. Miroslav Mačák, 
obec Čelechovice na Hané, zastoupená Jarmilou Stawaritschovou, město Konice, zastoupené Bc. 
Jaroslavem Procházkou, obec Slatinky, zastoupená Jaromírem Crhou, fyzická osoba Ing. Pavel 
Solovský, fyzická osoba Ing. Jan Tichý, fyzická osoba Zdenka Žáková, fyzická osoba Ing. Milan 
Kubíček. 
 
Na 1. jednání rady 24. 6. 2015 byli zvoleni: 
Předsedkyně:   Mgr. Marta Husičková (městys Náměšť na Hané) 
Místopředsedové: Ing. Miroslav Mačák (FO), Jarmila Stawaritschová (obec Čelechovice na Hané) 
Členové rady: Bc. Jaroslav Procházka (město Konice), Jaromír Crha (obec Slatinky), Ing. 

Pavel Solovský (FO), Ing. Jan Tichý (FO), Zdenka Žáková (FO), Ing. Milan 
Kubíček (FO). 

 
V roce 2015 proběhlo jedenáct zasedání Rady Regionu HANÁ. Usnesení z Rady jsou vyvěšovány na 
stránkách www.regionhana.cz, v sekci dokumenty. 
 
 

V. Revizní výbor Regionu HANÁ 
 
Na valné hromadě 24. 6. 2015 byla zvolena rada ve složení: 
Zdena Koppová (FO), Josef Žák (FO), Ing. Michal Tichý (obec Senice na Hané), Ing. Miroslav Hochvald 
(obec Bílovice – Lutotín), SPES Slatinice, o.s., zastoupený Mgr. Milošem Kurucem. 
 
Předsedkyně:   Zdena Koppová (FO) 
Členové RV ostatní: Josef Žák (FO), Ing. Michal Tichý (obec Senice na Hané), Ing. Miroslav 
Hochvald (obec Bílovice – Lutotín), SPES Slatinice, o.s., zastoupený Mgr. Milošem Kurucem. 
 

http://www.regionhana.cz/
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Začátkem roku 2015 provedl revizní výbor inventarizaci majetku MAS, byla provedena inventura 
majetku, který je zapůjčen u ochotnických souborů, u rodinných center a sborů dobrovolných hasičů. 
Nový výbor se v roce 2015 nesešel. 
 

VI. Výběrová komise Regionu HANÁ 
 
Vzhledem k ukončení programu Leader a proto, že nové plánovací období se zatím nerozjelo, výběrová 
komise neměla v roce 2015 žádné jednání.  
 
V případě potřeby mohla tato komise pracovat ve složení: 
 
Michal Sirotek, Lubomír Novák, obec Dzbel zastoupena Janou Konečnou, Český svaz chovatelů 
zastoupený Františkem Vychodilem, Okresní hospodářská komora zastoupena Helenou Chalánkovou, 
LPM Obaly Pavel Mikulka, Marie Müllerová, Trilobit, o. p. s. zastoupený Marcelou Halovou, Jaroslav 
Bokůvka, Alena Mašláňová, SDH Brodek u Konice zastoupený Josefem Havelkou. 

 
 
VII. Sekretariát RH  
 
V roce 2015 pracoval sekretariát Regionu HANÁ v následujícím složení: 
 
Manažer Regionu HANÁ: Ing. Jaroslav Brzák 
Projektový manažer:   Ing. Nela Kalábová  
Účetní:                      Ing. Iveta Botková 
 
Pracovníci kanceláře MAS zapojení do projektů SMS a SMO (zaměstnanci jiných subjektů – MR) 

 
Ing. Ludmila Solovská 
Bc. Petr Husička 
Ing. Kateřina Vičarová 

 
 
VIII. Činnost RH v roce 2015 
 

V roce 2015 byl dokončován projektu spolupráce pod názvem „Dobrovolní hasiči – historie a 
budoucnost“. MAS zažádala o proplacení tohoto projektu a zaslala závěrečnou zprávu na SZIF. 
Tradičně se organizovaly aktivity, které jsou pospány v další části výroční zprávy.  

Celý rok 2015 byl ve znamení přípravy nové strategie MAS. Scházel se programovací výbor a pracovní 
skupiny k jednotlivým tématům, které bude obsahovat strategie. Jednou z podmínek schválení strategie 
byla i žádost o standardizaci MAS. Tato žádost byla podána na konci roku 2015.  

V průběhu roku probíhaly projekty Svazu měst a obcí ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností" a projekt Svazu místních 
samospráv „MAS jako nástroj obcí pro efektivní chod úřadů“.  

Součástí přípravy na nové plánovací období bylo i podání žádosti na projekt Místní akční plán 
vzdělávání v ORP Konice. MAS Region HANÁ je součástí i dalších projektů na toto téma, protože leží 
na území ORP Prostějov a Olomouc. Zároveň byl podán projekt s názvem Dětské kluby Regionu 
HANÁ.  Projekt má přispět ke sladění rodinného a pracovního života prostřednictvím rozšíření nabídky 
služeb péče o děti mladšího školního věku v regionu a zahrnuje zřízení a provozování šesti dětských 
klubů v obcích na území regionu Haná. 

Z dalších aktivit Regionu HANÁ v roce 2015:  
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Projekt spolupráce „Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“ 

 

Od roku 2012 projektový tým pod vedením Ing. Jana 
Tichého pracoval na projektu mezinárodní spolupráce 
„Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“. Cílem 
projektu bylo podpořit sbory dobrovolných hasičů, 
zejména jejich práci s dětmi a mládeží, v partnerských 
regionech MAS Region HANÁ, MAS Bystřička a MAS 
Požitavie – Širočina ze Slovenska. Projekt byl 
realizován v rámci programu Leader IV. osy Programu 
rozvoje venkova, celková dotace činila 3 590 tis. Kč. 

V roce 2015 proběhly v rámci projektu následující aktivity: 

- Hra hasičských dovedností 9 a 10 v Kladkách a v Těšeticích 

- Hasičská tematická exkurze na Slovensko  

- Hasičský workshop na Slovensku v Požitavie – Širočina a v Čechách pod Kosířem v Regionu HANÁ. 

Žádost o proplacení projektu byla podána 17. 6. 2015 a oznámení o proplacení bylo doručeno MAS 6. 
11. 2015.   

 

Podpora MAS z Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj vypsal i v roce 2015 dotační titul na podporu MAS z Olomouckého kraje. MASka si 
požádala o dotaci ve výši 124 000 Kč s tím, že naše náklady byly ve výši 84 000 Kč. Finanční 
prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje byly použity na platy zaměstnanců MAS a vybavení 
kanceláře MAS – dataprojektor a notebook.  

 

Starostenské sezení 

V roce 2015 proběhla 2 setkání starostů Regionu HANÁ pod názvem „Starostenské sezení“. Starostové 
vždy byli informováni o nejdůležitějších aktivitách MAS pro nejbližší období. První setkání se 
uskutečnilo 17. března v Náměšti na Hané, druhé setkání bylo 29. 9. 2015 ve Smržicích. Starostové byli 
informováni o průběhu přípravy standardizace a strategického plánu na nové plánovací období. Na 
jarním setkání v Náměšti na Hané byly starostům představeny dotační možnosti a pomoc MAS v období 
do roku 2020. Zároveň se hovořilo o náplni poznávacího výjezdu do Rakouska, který byl 
spolufinancován rozpočtu MMR. Na druhém starostenském sezení ve Smržicích dostali starostové 
nabídku na možnost zpracování PRO. Sekretariát MAS dostal požadavek od 31 obcí.   

 

Program rozvoje obce (PRO) 

Každá obec by měla mít zpracovaný svůj vlastní PRO. U většiny členských obcí totiž PRO skončily svoji 
platnost. O pomoc při zpracování PRO požádalo 31 obcí. Program je zpracován kanceláří bezplatně.  
PRO se skládá z těchto částí: 

- Analytická část: detailní charakteristika obce (z hlediska demografie, školství, hospodářství, 
cestovního ruchu, infrastruktury …), SWOT analýza (stanovení silných a slabých stránek obce, 
příležitostí a hrozeb), problémová analýza (stanovení největších problémů v obci a stanovení priorit 
problémů) a dotazníkové šetření (oslovení občanů obce a vyhodnocení dotazníkového šetření). 

- Návrhová část: stanovení vize obce, stanovení opatření a priorit (projektových záměrů do roku 2020 
včetně nákladů, uvedení zodpovědnosti a termínu realizace záměru.) 

- Podpora realizace (způsob zajištění řízení organizace k naplňování PRO). 

- Přílohy: digitalizovaný stav místních komunikací a chodníků. 

Sekretariát MAS děkuje všem zastupitelům obcí a členům programovacích týmů, kteří se spolupodíleli 
na tvorbě PRO.  
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Vytvořené PRO mají napomoci obcím ukázat cestu, jak dál směřovat vývoj obce v dalších letech a jsou 
v mnohých případech podmínkou pro čerpání dotací.  

 

MAS pomáhá svým členským obcím 

V roce 2015 nemohly obce čerpat finanční prostředky z nového plánovacího období, proto vedení MAS 
rozhodlo, že bude svým členským obcím prostřednictvím pracovníků sekretariátu napomáhat při 
přípravě různých dotačních titulů. Důvodem je i skutečnost, že mnohé obce nemají dostatečně velký 
administrativní aparát. Tým pracovníků Regionu HANÁ řadě obcí pomohl s přípravou žádostí pro 
dotační programy státního rozpočtu (POV, MMR, MZE, památky apod.). 

 

XII. ročník Hanáckého cestovatele  

Zahájení Hanáckého cestovatele proběhlo ve Slatinicích 2. 5. 2015 v rámci akce Žehnání pramenů na 
nádvoří LD Morava. Region HANÁ prezentoval svoji činnost a prodával pasy Hanáckého cestovatele. 

Ukončení Hanáckého cestovatele proběhlo v Čechách pod Kosířem 26. 9. 2015 v rámci 
drakiády. V průběhu akce bylo otevřeno pro cestovatele hasičské muzeum se vstupem 
zdarma. Po celé odpoledne nejrůznější hry a soutěže pro děti. 

XII. ročníku Hanáckého cestovatele se zúčastnilo na 48 cestovatelů. Vyhodnoceny byly 
následující kategorie: 

1. Kategorie Nejstarší 

- Ladislav Šín, rok narození 1929  

2.  Kategorie Nejmladší  

- Jan Pavel Kalvoda, dat. narození 5. 10. 2013  

3. Kategorie Nejvzdálenější 

- Jiří Bartoň – Moravská Ostrava  

4. Kategorie Nejpilnější cestovatel 

- Jiří Sedláček 2 vyplněné pasy  

5. Kategorie Nejvíce razítek  

6. Kategorie Mimořádná razítka  

 

XII. ročníkem skončila platnost pasu Hanáckého cestovatele.  

 

Višegrádský fond  

MAS se snaží získávat finanční prostředky z různých dotačních titulů. K jedním z nich patří i 
Višegrádský fond. V rámci tohoto fondu byl podán projektu pod názvem Tradice, řemesla, lidé. Projekt 
měl být realizován ve spolupráci s MAS Požitavie – Širočina a město Szczytna. Nebyl však podpořen 
pro velký převis poptávky a proto, že jsme neměli maďarského partnera.  

 

Dětské kluby Regionu HANÁ 

V říjnu roku 2015 byla do operačního programu Zaměstnanost podána žádost na podporu projektu 
„Dětské kluby Regionu HANÁ“. Projekt má přispět ke sladění rodinného a pracovního života 
prostřednictvím rozšíření nabídky služeb péče o děti mladšího školního věku v regionu a zahrnuje 
zřízení a provozování šesti dětských klubů v obcích na území regionu Haná. Celkové náklady projektu 
jsou 4 929 450,00,- Kč. O podpoře projektu zatím nebylo rozhodnuto. 
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Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice  

Místní akční plány (MAP) jsou nezbytnou podmínkou pro to, aby školská zařízení mohla čerpat dotace 
v rámci IROP. MAS je nositelem projektu na území ORP Konice, spolupodílí se na realizaci MAP v ORP 
Prostějov a ORP Olomouc. V listopadu 2015 byla podána žádost na realizaci projektu MAP, výsledky 
budou v březnu 2016.  

Od roku 2016 bude MAS významným partnerem pro oblast školství. Předmětem působení bude jak 
strategické plánování dle metodické podpory a potřeb MŠMT, tak pomoc při přípravě a realizaci 
projektů ve školství, pro jednotlivé školy a obce. 

 

Zapojení do projektu Svazu měst a obcí – Obce sobě 

 

Projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností" (dále jen PMOS) 
 

             
 
 

Zadavatelem projektu je Svaz měst a obcí ČR. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý 
rozvoj meziobecní spolupráce v ČR.  

V průběhu roku 2014 se Mikroregion Konicko, jako člen MAS Region HANÁ, zapojil do projektu PMOS.   

V rámci projektu byly zpracovány 2 Souhrnné strategické dokumenty za jednotlivá ORP, které obsahují 
dílčí strategie ve 4 oblastech: Předškolní výchova a základní školství, Sociální služby, Odpadové 
hospodářství, Neziskový sektor na venkově – pro ORP Konice a Životní prostředí – pro ORP Prostějov.  

Projekt dále pokračoval od června do října 2015 pod názvem EMOS (Efektivní meziobecní spolupráce) 
tvorbou akčních plánů a tématem Administrativní podpora malých obcí.  

 

Akční plán rozvoje území ORK Konice 

Realizační tým vytvořit a nahrát na portál SMO dokument Akční plán rozvoje území ORP Konice, kde 
bylo představeno 5 projektů rozpracovaných do následujících oblastí: odpadové hospodářství 
(Recyklujeme stavební odpad), školství (Moderní škola 21. století a Tvořivě za vzděláním) a sociální 
(Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a Metodická podpora 
poskytovatelům sociálních služeb).  

 

Administrativní podpora malých obcí 

Na základě šetření v území ORP Konice vyplynula potřeba servisního střediska (CSS) v městě Konici, 
kde provozovatelem a poskytovatelem služeb bude Mikroregion Konicko.  
Byl zpracován dokument představující vizi tohoto Centra společných služeb. V rámci CSS se 
předpokládají 3 zaměstnanci, z toho 1 manažer (ředitel) a 2 další zaměstnanci (pro oblast veřejné 
zakázky + dotační management, technická a stavební podpora + rozvoj obce).  
Bude zřízena monitorovací skupina, která bude kontrolovat dodržování a plnění stanoveného věcného a 
časového harmonogramu. 
Součástí tohoto dokumentu je definování rozsahu a spektra činností a služeb zajišťovaných na bázi 
meziobecní spolupráce, stanovení vlastního časového a věcného harmonogramu postupu vytváření 
podmínek pro lepší poskytování poptávaných služeb a také finanční aspekty fungování CSS.  
Doplňující SWOT analýza vyhodnocuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby vzniku CSS.  

 

Zapojení Mikroregionu Konicko do tohoto projektu bylo významným přínosem pro toto území.  

Všechny výstupy projektu, naleznete na našich stránkách – odkaz:  
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http://www.regionhana.cz/cs/spoluprace/realizovane-projekty/projekt-podpora-meziobecni-
spoluprace/realizace-projektu/ 

 

 

Realizační tým, ve složení dvou pracovníků MAS RH a pět pracovníků z Mikroregionu Konicko, za 
podpory motivujících starostů z města Konice a obce Suchdol, vytvořil souhrnný strategický dokument 
jako jeden z výstupů projektu. 

Stejný projekt se realizoval na území ORP Prostějov ve spolupráci s městem Němčice nad Hanou. Do 
projektu byli zapojeni dva pracovníci z MAS RH a zbylý projektový tým se skládal z pracovníků z města 
Prostějov, z MAS Na cestě k prosperitě a z MAS Prostějov venkov.  

Zadavatelem projektu je Svaz měst a obcí ČR. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý 
rozvoj meziobecní spolupráce v ČR.  

V rámci realizace projektu PMOS v ORP Konice a ORP Prostějov dochází k přímé spolupráci s MAS 
Region Haná, z.s. (předání informací o projektu, informace o podkladech k tvorbě analýz, informování 
starostů při setkáních a jednáních MAS o projektu aj.). Při realizaci projektu existuje také vzájemná 
spolupráce a informování se sousedními ORP  a s jejich realizačními týmy. 

Souhrnné dokumenty za obě ORP realizují Strategii území správního obvodu v oblasti předškolní 
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelného tématu. Jedná 
se o místní strategii tematického charakteru. Strategie se zpracovávala v průběhu let 2014 – 2015, 
realizována bude v letech 2014 – 2023. Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci v rámci území 
správního obvodu.  

V rámci projektu byly zpracovány 2 souhrnné dokumenty za jednotlivá ORP, které obsahují dílčí 
strategie ve 4 oblastech (3 povinné a 1 volitelná): 

1. Předškolní výchova a základní školství 

2. Sociální služby 

3. Odpadové hospodářství 

4. Neziskový sektor na venkově a jeho role v podpoře kvality života na venkově a v oblasti 
sociální (volitelné téma ORP Konice), Životní prostředí (volitelné téma ORP Prostějov) 

 

Souhrnný dokument se skládá z analytických a návrhových částí ve všech 4 oblastech.  

Analytické části byly zpracovávány od ledna do května 2014.  

V lednu byl zástupcům obcí ORP a správním radám mikroregionů zaslán informační e-mail o projektu 
představující jeho cíle, poslání, realizační tým, harmonogram projektu, s prosbou o spolupráci na 
projektu. 

V průběhu února probíhala, v rámci individuálních pohovorů při vyplňování dotazníků (1. část), osobní 
setkání se starosty převážně v jejich obcích, kdy kromě předání informací o projektu a o jeho smyslu 
byly získány cenné informace umožňující realizačnímu týmu lépe pochopit a znát vazby a vztahy v 
daném území včetně získání informací využitelných při zpracování analýz. 

V březnu 2014 spolupracovaly obce s realizačním týmem při zpracování dat do připravovaných analýz 
(především v oblasti odpadového hospodářství a školství), starostové vyplnili 2. část dotazníku  

do systému Svazu měst a obcí, obcím byly předány aktuální informace o pokračující realizaci projektu a 
o stavu zpracování analýz. 

V průběhu dubna a května došlo k finalizaci analytických částí v prvních třech oblastech. Během měsíců 
července až září vyplnili starostové ORP Konice metodické listy, díky kterým došlo k úpravě a 
zpřesnění stávajících stanov mikroregionu. Byly vypracovány analytické části v oblasti volitelného 
tématu.  

Návrhové části tohoto strategického dokumentu byly zpracovány od září do prosince 2014.  
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Od ledna do května 2015 probíhala finální úprava dokumentu (korekce, zpřesňování, opravy, 
oponentury) a další práce v rámci projektu. Při tvorbě spolupracovali členové realizačního týmu, 
motivující starostové, zástupci obcí a školských zařízení v ORP Konici a ORP Prostějov, členové 
komunitního plánování Konicka, externí pracovníci Regionu Haná a jiné zainteresované osoby. Byl 
formulován slogan a souhrnná vize pro všechny oblasti strategického dokumentu. Členové realizačního 
týmu stanovili ve všech 4 oblastech problémové okruhy, cíle, indikátory výsledku a výstupu, systém 
monitorování a hodnocení strategie a systém změn strategie. Tyto dílčí části návrhové strategie byli 
konzultovány, upřesňovány a finalizovány na pracovních skupinách a na valných shromážděních 
starostů.  

Pokračování projektu  

Projekt bude dále pokračovat od června do října 2015 pod názvem EMOS (Efektivní meziobecní 
spolupráce) tvorbou akčních plánů jako důsledek rozpracování 5 cílů v jednotlivých oblastech a 
administrativní podporou malých obcí.  

Oba finální strategické dokumenty, včetně závěrů analytických a návrhových částí jednotlivých oblastí 
naleznete na našich stránkách – odkaz: http://www.regionhana.cz/cs/spoluprace/realizovane-
projekty/projekt-podpora-meziobecni-spoluprace/realizace-projektu/ 

 

Projekt SMS aneb MAS jako nástroj obcí pro efektivní chod úřadů (projekt na podporu 
spolupráce obcí) 

 

V rámci projektu Svazu místních samospráv, do kterého byla zapojena i naše MAS, bylo z tohoto 
projektu placeno jedno pracovní místo. Došlo k mapování různých údajů z celé naší MAS. V rámci 
monitoringu byla zmapována situace ve školství, veřejné správě a krizovém řízení obcí. Jako výstup 
projektu vznikl pakt spolupráce a dodatek strategie MAS. Dodatek by měl napomoci vymezit další 
možnosti spolupráce obcí v nových oblastech, novými způsoby či na nových projektech, usnadnit 
administrativu nejen pro malé obce v MAS Regionu HANÁ. 

 

Příprava Integrované strategie území Regionu HANÁ 

Jedním z hlavních úkolů roku 2015 bylo připravit a projednat integrovanou strategii území Regionu 
HANÁ (ISU) pro období 2014 – 2020. tato strategie je zpracována pro potřeby a dle metodik nového 
LEADERu v novém období je program známý spíše pod názvem „Komunitně vedený místní rozvoj“ 
(CLLD – Community Led Local Developement). Strategie bude realizována především pomocí 3 
„Programových rámců“, ve kterých má naše území do roku 2020 rezervováno celkem cca 100 mil. Kč. 
Strategie je široká, pro všechny oblasti socioekonomického rozvoje regionu. Programové rámce 
pomohou naplnit pouze část cílů. V ostatních oblastech bude MAS jednak sama připravovat a realizovat 
projekty, a jednak především pomáhat subjektům z území a členům MASA s iniciací, přípravou a 
realizací individuálních projektů.   

Strategie má navrženo 5 rozvojových oblastí: 

 I. PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU 

 II. ROZVOJ OBCÍ 

 III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

 IV. OBČANSKÁ SPOLEČNOST A SOCIÁLNÍ KOHEZE 

 V. VZDĚLÁNÍ - INVESTICE DO BUDOUCNOSTI 

 

Tyto oblasti jsou dále členěny na priority a opatření. 

3 hlavní programové rámce s hlavním zacílením podpory jsou následující: 

- Programový rámec IROP: - MMR / CRR 
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    - oblast podpory školství 

    - sociální oblast vč. komunitních center 

    - bezpečnost, chodníky, nemotorová doprava 

- Programový rámec PRV - MZE 

    - oblast podpory zemědělského sektoru, zemědělství a zpracování 

- podpora drobných podnikatelů (i nezemědělských) - nejrůznější oblasti 

- technika pro lesnictví 

- Programový rámec OPZ - MPSV 

    - oblast sociální, sociální služby 

    - sociální práce nad rámec zákona o soc. službách 

- komunitní centra 

- prorodinná opatření (dětské skupiny, družiny, příměstské tábory, 
rodinná centra apod.) 

 

Jednotlivé oblasti strategie byly v roce 2015 průběžně projednávány na tematických setkáních 
v regionu. Výstupy, včetně strategie, jsou dostupné na stránkách Regionu HANÁ www.regionhana.cz. 
Předpoklad dalšího průběhu je podání strategie v březnu 2016 a následná realizace programu přibližně 
od druhé poloviny roku 2016. 

 

 

Propagační materiály 

V roce 2015 jsme opět vydali stolní kalendář Regionu HANÁ. Tématem tohoto kalendáře na rok 2016 
byl Kulturní a společenský život Regionu HANÁ. Nezbytnou součástí kalendáře byl i přehled kulturně-
společenských akcí v jednotlivých obcích. 

Drobné propagační materiály (vč. triček, hrníčků, kšiltovek) používá MAS na propagaci při konferencích 
a prezentaci MAS. Pro členské obce byly vytištěny cedule označující zapojení do území MAS.  

 

Certifikace – standardizace 

Místní akční skupina Region HANÁ obdržela v roce 2015 certifikát o splnění standardizace pro období 
2014 – 2020. Certifikace umožňuje MAS v novém plánovacím období čerpat finanční prostředky 
z různých operačních programů. Podmínkou je předložení strategie 2016. 
 
 

http://www.regionhana.cz/
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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: 
 
- únor Seminář evropských dotačních programů, OK4EU Olomouc - Visegrádský fond, LIFE+, 

Kreativní Evropa – Kultura, Evropa pro občany.  
 Seminář k programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 
  
- březen  3. 3. 2015 Seminář k CLLD, Praha, Ministerstvo zemědělství 

14. – 15. 3. Hasičský workshop v rámci projektu mezinárodní spolupráce „Dobrovolní 
hasiči – historie a budoucnost“ na Slovensku 
11. 3. 2015 Valná hromada NS MAS ČR Zábřeh na Moravě – volební valná hromada 

 17. 3. 2015 Starostenské sezení v MAS Region HANÁ Hané 
 28. 3. – 29. 3. 2015 Hasičský workshop v rámci projektu mezinárodní spolupráce 

„Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“ 
  
- duben  11. 4. 2015 Hasičský workshop v rámci projektu mezinárodní spolupráce „Dobrovolní 

hasiči – historie a budoucnost“ v Čechách pod Kosířem 
 15. 4. 2015 Seminář k představení IROP, Olomouc 
 22. 4. 2015 Setkání představitelů ORP Prostějov v rámci projektu Podpora meziobecní 

spolupráce 
 28. – 29. 4. 2015 Setkání aktérů venkova Olomouckého a Zlínského kraje, Pozlovice, 

ve spolupráci Celostátní sítí pro rozvoj venkova, novinky v zákoně o veřejných 
zakázkách, cyklodoprava, praktické ukázky k sociální inkluzi 

 30. 4. 2015 Setkání představitelů ORP Konice v rámci projektu Podpora meziobecní 
spolupráce  

 
 
- červen  10. – 12. 2015 Exkurze k danému tématu na mezinárodní veletrh v Tullnu, do 

specializovaných firem v oblasti zeleně a do úspěšných obcí v mezinárodních soutěžích 
(Rakousko)  

 
- srpen  Region HANÁ prezentoval svoji činnost a program LEADER v srpnu na veletrhu 

Agrokomplex v Nitře. Prezentace byla společně s MAS Bystřička a MAS Požitavie-
Širočina. 
 
Region HANÁ prezentoval svoji činnost a program LEADER v srpnu v Českých 
Budějovicích na Zemi Živitelce. Prezentace byla společně s MAS Bystřička a MAS 
Požitavie-Širočina. 

 
- září 23. 9. 2015 "Jak na přeshraniční projekty s Polskem v období 2014-2020" 
 26. 9. 2015 Slavnostní ukončení Hanáckého cestovatele v Čechách pod Kosířem 
 29. 9. 2015 Starostenské sezení ve Smržicích 
 
- říjen  7. 10. 2015 konferenci Dotace EU pro školy: období 2014 – 2020, Praha 
 21. 10. 2015 Semináře pro žadatele – Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje 

vzdělávání 
 
- listopad 11.11.2015 WORKSHOP PRO MAS K CLLD - 11.11.2015, Buchlov. 
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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, Polsko: 
město Szczytna), proběhlo několik setkání. 
 

 
IX. Technické vybavení Regionu HANÁ 
 
Podmínky – a další  

Region HANÁ vlastní následující technické vybavení:  

Velkoprostorový stan 16x8m je čtyřmodulový. Tento stan je zapůjčován obcím a členům RH. Cena za 
jeho zapůjčení je pro člena pouze za náklady 5 000 Kč. V ceně půjčovného je odborná obsluha stanu, 
dovoz a odvoz na místo postavení. Důležité je asistence 4 osob ze strany objednavatele, které 
pomohou s jeho stavbou. Podmínka dalších 4 osob pro stavbu, ale i demontáž je nezbytná, kvůli 
rychlosti postavení tohoto stanu a v neposlední řadě kvůli bezpečnosti osob stavějících stan. 

Důležité změny týkající se výpůjčky stanu pro rok 2016 jsou na webových stránkách Regionu HANÁ. 
  

Historický stan (typ templ), který má velikost 11x5,7m. Stan je vyroben z plátna. Jedná se pouze o 
jeden velký modul. Pro stavbu tohoto stanu je potřeba minimálně 4 osob. Stavba stanu a jeho 
vyzvednutí je řešena vždy osobou, která si tento stan vypůjčuje. Cena pro zapůjčení je pro člena RH 
stanovena na 500 Kč a pro ostatní je cena stanovena ve výši 1 000 Kč.  

Doplňkové vybavení: dřevěné podium, které je ve velikosti historického stanu. Podium se skládá z 
několika modulů, které do sebe vzájemně zapadají. Vypůjčení podia je zadarmo pro členy RH. 
Vypůjčitel si však pro podium musí přijet do kanceláře MAS. Stavbu podia si zajišťuje každý vypůjčitel 
samostatně, a to i jeho odvoz a dovoz zpět do skladu MAS.  

Hudební aparatura, kterou může obsluhovat jen odborně proškolená osoba. Cenou za vypůjčení 
aparatury je zaplacení proškolené obsluhy plus cestovních nákladů. Hudební aparatura se skládá ze 4 
reproduktorů, stageboxu, 4 bezdrátových mikrofonů, 4 náhlavních souprav a 6 drátových mikrofonů. 

V případě zájmu je možné se po telefonické, či e-mailové komunikaci domluvit na výpůjčce daného 
vybavení, výpůjčku schvaluje Rada MAS. Více informací vč. fotografií naleznete na stránkách 
www.regionhana.cz – záložka naše aktivity – vybavení k zapůjčení. 

 
 
XI. Zpráva Revizního výboru za rok 2015 
 
Revizní výbor se sešel začátkem roku 2015 s cílem zkontrolovat stav zakoupeného vybavení pro 
jednotky SDH v území Regionu HANÁ. Vybavení pro mladé hasiče bylo pořízeno v rámci projektu 
mezinárodní spolupráce „Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“, tak aby byla zkvalitněna činnost 
družstev mladých hasičů SDH. Kontrolou bez zjištěných závad prošly všechny zainteresované sbory. 
Po kontrole revizního výboru následovala kontrola ze strany Státního intervenčního fondu – 
poskytovatele dotace – taktéž bez závad. Po pětileté udržitelnosti bude vybavení převedeno do majetku 
jednotlivých SDH. 
V červnu 2015 došlo k nové volbě revizního výboru a to na základě potřeb standardizace MAS. Nový 
revizní výbor se v druhé polovině roku 2015 nesešel.  
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XII. Přílohy: 
 
Příloha č. 1  Výsledovka 2015 
Příloha č. 2  Příloha k účetní uzávěrce 2015 
Příloha č. 3  Rozvaha 2015 
Příloha č. 4  Fotodokumentace 
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Příloha č.1 – Výsledovka 2015 



REGION HANÁ, z.s.  
Výroční zpráva 2015 

 

str. 16 

 

 
 



REGION HANÁ, z.s.  
Výroční zpráva 2015 

 

str. 17 

Příloha č.2 – Příloha k účetní uzávěrce 2015 
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Příloha č. 3 – Rozvaha 2015 
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Příloha č. 4 - Fotodokumentace 

Soutěž mladých hasičů v uzlování v rámci 
projektu „Dobrovolní hasiči – historie a 
budoucnost“ 

 

Soutěž mladých hasičů na sněhu v Kladkách 

VIII. Starostenské sezení v Náměšti na Hané Jednání pracovní skupiny Zemědělci k strategii 

CLLD 

Exkurze Rakousko – návštěva města Ybbsitz Exkurze Rakousko – návštěva zahrad v Tullnu   


