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1. Úvod 

MAS Moravská brána, zapsaný spolek, se transformovala z MAS Záhoří - Bečva, o.s. v lednu 2013. Je 

to nezisková organizace sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní 

samosprávy, právnické a fyzické osoby v regionu Lipensko, Záhoří a Pobečví. Základním posláním 

sdružení je podporovat členy a ostatní organizace na území MAS Moravská brána, z.s., aby byl 

zajištěn trvalý rozvoj celého regionu. Hlavním nástrojem naplňování tohoto cíle je realizace 

Strategického plánu LEADER „Rozvíjet venkov společně má smysl!“. V září 2014 došlo ke změně 

právní formy na zapsaný spolek a byly schváleny nové stanovy MAS Moravská brána, z.s. 

I když v současné době je stěžejní aktivitou realizace SPL, MAS intenzivně pracuje na dokončení 

Strategie komunitně vedeného rozvoje pro roky 2014-2020 „Společně v pohybu“. MAS se i nadále 

věnuje také dalším aktivitám, které přispívají k rozvoji celého území. 

 

 

 

2. Přehled činnosti  

 

2.1 Realizace Strategického plánu Leader: „Rozvíjet venkov společně má smysl!“ 

MAS Moravská brána, z.s. získala na realizaci svého SPL v rámci programu rozvoje venkova, 

Osy IV, statut LEADER pro období 2009 – 2013. Obce, nestátní neziskové organizace a 

podnikatelé  působící na území MAS mohly každoročně žádat o dotace na své rozvojové 

projekty. 

 

a) vyhlášení výzvy, výběr projektů, registrace projektů na RO SZIF  

 nebyla vyhlášena výzva 

b) administrace projektů z 5. výzvy  

 Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 7 

 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 9 

 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace – 18, ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) - 29 

 Počet účastí na kontrolách SZIF:  10 

 

Žádné problémy v průběhu administrace nenastaly, pokud během realizace projektů nastanou 

změny, realizátoři ve spolupráci s MAS připravují a podávají hlášení změn.  

 

 

2.2 Tvorba Strategie komunitně vedeného rozvoje pro 2014-2020 „ Společně v pohybu“ 

Zpracování strategie bylo zahájeno v roce 2013. V roce 2014 byla dokončena analytická a 

návrhová část strategie. Strategie byla schválena VH MAS v září 2014. Vytvoření programových 

rámců a předložení strategie ke schválení na MMR se předpokládá v první polovině roku 2015 

v závislosti na definitivním schválení operačních programů. 

MAS získala dotaci z programu OP TP na projekt "Příprava a tvorba komunitně vedené 

strategie místního rozvoje". Dále MAS byla úspěšná se žádostí na KÚOK na projekt "Poskytnutí 

příspěvku MAS v roce 2014 - Podpora tvorby Integrované strategie rozvoje území" 
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2.3 Další aktivity MAS 

V rámci své činnosti pracovala kancelář MAS i na dalších projektech a rozvojových činnostech. 

 

a) Hudební a filmová muzea (HuFiM) 

V rámci spolupráce s okolními MAS byl připraven projekt spolupráce společně s MAS 

Rozvojové partnerství regionu Hranicko - Hudební a filmová muzea našich regionů. Do 

tohoto projektu jsou zapojeny dále obce Týn nad Bečvou, Dolní Nětčice a Hustopeče nad 

Bečvou. V roce 2014 proběhla v rámci projektu studijní cesta Po stopách Bedřicha Smetany, 

seminář Jak budovat venkovská minimuzea a proběhly práce na filmovém muzeu v Dolních 

Nětčicích a digitalizaci starých záznamů událostí v obou MAS. Digitalizované záznamy bude 

možné shlédnout na speciálním webu, jehož ostrá verze bude spuštěna pravděpodobně 

v březnu 2015. Hudební muzeum Bedřicha Smetany a další aktivity projektu budou 

dokončeny v 1. polovině 2015. 

 

b) Centra sociálních Inovací 

Projekt realizovaný ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci Severní Morava byl 

zaměřen na přenos zkušeností s realizací sociálních inovací u nás i v zahraničí. V rámci 

projektu fungovaly ve městech Šumperk  a Lipník nad Bečvou 2 centra sociálních inovací 

jako otevřené prostory pro práci, setkávání a vzdělávání. Projekt byl rozdělen na 3 etapy:  

 přenos zahraničních zkušeností – v rámci etapy proběhly 4 studijní cesty pro členy 

MAS i další subjekty aktivní v oblasti regionálního rozvoje a sociálních inovací ze 

Šumperska a Přerovska a současně 

 vzdělávání a vytváření inovativních plánů/projektů v zázemí center – proběhlo 6 

kurzů a bylo vytvořeno 9 projektů 

 šíření výsledků projektu a inspirace pro ostatní regiony – organizace konference 

v Olomouci, web, facebook 

 

c) Česko – Polská spolupráce 

V září 2013 podala MAS Moravská brána, o.s., projekt do Fondu mikroprojektů Euroregionu 

Praděd Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR s názvem „Rozumíme si 

navzájem“, který byl schválen a podpořen. Realizovaný projekt měl dvě linie. První linii 

tvořily soutěžní akce: v květnu Sportotvní hry mikroregionu Lipensko - sportovní den pro 

obce mikroregionu Lipensko, v červnu Hry bez hranic – soutěžní odpoledne pro obce 

mikroregionu Pobečví a v červenci Setkání obcí – soutěžní den pro obce mikroregionu 

Záhoří – Helfštýn. Na obou akcích byli zástupci polského partnera z Gminy Prószków a 

aktivně se účastnili všech soutěží a také se zúčastnily družstva z druhého mikroregionu. 

Druhá linie byla nesoutěžní. Naší hlavní akcí byly 4. Dožínky MAS Moravská brána, které 

proběhly 23. 08. 2014 v obci Jezernice. Zahájilo se průvodem obcí, proběhla slavnostní mše 

se svěcením dožínkového věnce a následoval kulturní program, kde účinkovala mimo jiné i 

Moravská Veselka. Mimo hlavní program proběhly soutěže o nejlepší koláč. I zde jsme 

přivítali polskou delegaci družební Gminy Prószków, která si s námi užila pěkný den i se 

aktivně zapojila do vyhodnocení doprovodné soutěže. Poslední akcí bylo 3. Záhorské 

odpoledne s ...., které se konalo 15.11.2014 v obci Pavlovice u Přerova. I sem přijela 

delegace z Gminy Prószków.  
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V prosinci 2014 jela na pozvání z LAG Niemodlinskie Bory delegace z MAS, aby se domluvila 

další spolupráce na širší úrovni (v rámci MAS a LAG) v programovacím období 2014-2020.  

 

d) Meziobecní spolupráce 

V roce 2014 realizoval DSO Mikroregionu Lipensko jako partner část projektu Podpora 

meziobecní spolupráce, jehož nositelem je SMO ČR. Projekt je zaměřen na rozvoj 

meziobecní spolupráce v oblastech odpadového hospodářství, základního školství, 

sociálních služeb a podpory zaměstnanosti a podnikání. V rámci projektu byla do prosince 

2014 zpracována Strategie meziobecní spolupráce, která byla zpracována pro celé území 

MAS. Návrhová část byla zapracována do Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS 

„Společně v pohybu“. Projekt významným způsobem rozproudil diskuzi o významu a 

přínosech hlubší spolupráce aktérů v území.  

 

e) Plánování rozvoje cykloturistiky 

Zástupci MAS se zúčastnili schůzky se zpracovateli ITI Olomoucká aglomerace na téma 

cykloturistika, následně proběhlo setkání obcí plánující výstavbu cyklostezek a bylo 

rozhodnuto o zpracování koncepce rozvoje sítě cyklostezek v MAS jako příloha Strategie 

MAS (zpracovatel Kancelář MAS) 

 

f) MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 

CZ.1.04/4.1.00/B6.00043  

V regionu MAS Moravská brána byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS jako 

nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních 

samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu 

(ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční 

skupina (MAS) Moravská brána je partnerem. Sdružení místních samospráv ČR bylo 

založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 

neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o 

rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv 

je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy.  

Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS 

Moravská brána a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí 

spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu 

výkonu veřejné správy.  

Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem 

MAS. Na základě vypracované strategie MAS Moravská brána a projednání v Radě MAS, 

byla vybrána 3 nejdůležitější.  

Jde o oblast podpory zaměstnanosti, regionálního školství a krizového řízení a 

protipovodňových opatření. 

Během projektu vznikne:  

 Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího 

efektivnějšího výkonu formou spolupráce.  

 Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.  



5 

 

 Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Moravská brána  

 Dodatek Strategie MAS Moravská brána  

 Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Moravská brána  

 Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS  

 

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České 

republiky. 

 

 

2.4 Vzdělávací akce 

V roce 2014 MAS uspořádala vlastní vzdělávací akce v rámci realizace projektu Centra 

sociálních inovací a pracovníci kanceláře se zúčastnili vzdělávacích akcí pořádaných jinými 

subjekty. 

a) účast na vzdělávacích akcích (školení, konference, semináře apod.): 

 Seminář "Veřejné zakázky malého rozsahu"  

 VH NS MAS  

 Školení referenčních řidičů a BOZP - kancelář MAS, zaměstnanci obcí Lazníky, 

Bezuchov, Prosenice, Žákovice 

 Školení společné metodiky tvorby SCLLD "Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje pro území MAS v rámci ČR"  

 další semináře pro MAS, kde proběhly prezentace o možnostech v dalším plánovacím 

období 2014-2020, předpokládané směry vývoje, diskuse a předávaly se zkušenosti 

s realizací programu LEADER 

 

 

b) pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) v rámci projektu Centra 

sociálních inovací (CSI) 

 4 studijní cesty do Portugalska, Rakouska, Skotska a Španělska, kterých se zúčastnili 

členové MAS Moravská brána, z.s., aby se seznámili s problematikou sociálních 

podniků ve státech, kde se touto problematikou zabývají již delší dobu, a mohli po 

návratu předat své nabyté zkušenosti. 

 2 dvoudenní a 4 jednodenní kurzy pro pedagogické pracovníky, pracovníky ve veřejné 

zprávě, v sociálních službách, nezaměstnané a NNO: Sociální inovace v praxi, Efektivní 

týmová spolupráce, Paradox opice – model myšlení ke zvládání emocí nejen na 

pracovišti, Sebeprezentace, Účelná komunikace ve veřejné správě, Inovace ve 

vzdělávání 

 Setkání členů MAS – předání informací o aktuálním stavu dotací a dalším postupu 

v roce 2015 

 

2.5 Propagace SPL a MAS: 

a) propagace MAS na 41. ročníku výstavby Země živitelka (České Budějovice, 28. 8. – 2. 9. 2014) 

s podporou Ministerstva zemědělství ČR se prezentovaly místní akční skupiny v pavilonu Z. 

MAS Moravská brána vystavovala v rámci stánku MAS Olomouckého kraje. 
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b) zpravodaj 

v červenci bylo vydáno 1. číslo pro rok 2014 Zpravodaje MAS Moravská brána v nákladu 8 

200 ks. Tento zpravodaj informoval o projektech, kterými se MAS v současné době 

zabývala: Podpora meziobecní spolupráce, Centrum sociálních inovací, projekt spolupráce 

Hudební a filmová muzea našich regionů, projekt přeshraniční spolupráce Euroregionu 

Praděd a OPTP.  Dále zde byly zveřejněny aktivity dle projektových záměrů členů MAS, 

které byly roztříděny do jednotlivých priorit dle Strategie MAS. Zpravodaj byl distribuován 

do všech obcí MAS, které zajistily další roznos do jednotlivých domácností a podnikatelům. 

c) letáky, brožury  

 leták o MAS a SCLLD  

 brožura Co se nám podařilo 

d) restrukturalizace webových stránek 

vzhledem k narůstajícímu množství informací na webu, bylo v prosinci 2014 rozhodnuto o 

redesignu webových stránek – změna struktury, za účelem zpřehlednění a snadnější 

orientace. 

e) propagační materiály: 

 igelitové tašky 

 šňůrka na klíče 

 pastelky 

 hlavolam 

 plánovací kalendář (500 ks) 

 

 

3. Orgány a management MAS 

3.1 Orgány MAS 

a) Rada MAS a Programovací výbor: 

p. ing. Otakar Dokoupil, CSc., p. Vlastimil Bia, p. Bc. Tomáš Šulák, p. ing. Pavlína Holešínská, 

ing. Pavla Jochcová, ing. Jiří Urban, Lucie Kužílková, p. Petr Padalík, p. ing. Jana Skopalová, 

p. ing. Pavla Šaňková, Bc. Petr Školoud, Petr Mahr 

 

b) Kontrolní výbor: 

p. Jaromír Dohnal, p. ing. Dana Giblová, p. Ladislav Kuča, p. ing. Andrea Lollková 

 

c) Monitorovací výbor: 

p. ing.Eduard Rýček, p. Josef Vaculin, p. Jiří Gogela, p. Antonín Lukáš 

 

 

d) Výběrová komise: 

p. Stanislava Čočková, p. Martin Engl, p. Václav Jemelík, p. Miroslav Kovařík, p. ing. Petr 

Mrázek, p. Dušan Pořízka, p. Josef Sehnal, p. Alena Stískalová, p. Mgr. Jaromír Školoudík 

PhD., p. ing. Markéta Trnčáková, p. Antonín Ulman, p. Aleš Vančura 
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3.2 Schůze orgánů MAS 

a) Valná hromada 

V roce 2014 se Valná hromada MAS sešla celkem 2 krát. Na zasedání 22. 01. 2014 

projednala další aktualizaci Stanov MAS z důvodu standartizace organizace a také ze změny 

z občanského sdružení na zapsaný spolek. Přijetí 1 nového člena, odvolání stávajících 

orgánů a volba nových orgánů, zprávu o hospodaření za rok 2013, výroční zprávu za rok 

2012, plán činnosti na rok 2014 a rozpočet na rok 2014, žádost o dotaci z OPTP a žádost na 

KÚOK. Dále proběhlo seznámení s projekty PMOS, CSI, HUFIM. Na druhém zasedání 18. 09. 

2014 projednala a schválila aktualizaci Stanov a Strategii komunitně vedeného místního 

rozvoje 2014 - 2020 "Společně v pohybu", přijetí 1 člena a vystoupení 1 člena. 

b) Rada MAS  

Rada MAS se v roce 2014 sešla 9 krát. 

c) Ostatní orgány 

Kontrolní výbor se sešel 1x, monitorovací výbor 1x,výběrová komise se nesešla (výzva 

nebyla v roce 2014 vyhlášena) 

 

3.4 Členství v MAS 

V současnosti je počet členů MAS Moravská brána 78 (z toho 48 zástupců soukromého sektoru 

a 30 zástupců veřejného sektoru). Členská základna je stabilní s mírným nárůstem v návaznosti 

na působení MAS v regionu a její pomoc různým subjektům regionu (i nečlenům) s přípravou 

projektových záměrů. Další rozšíření území již prakticky není možné z důvodu sousedství 

s okolními MAS a s územím Vojenského újezdu Libavá. Z hlediska procentuálního poměru je 

zastoupení veřejného sektoru 38% z celkového počtu členů MAS a 62% představuje sektor 

soukromý. 

K 1. 1. 2015 má MAS Moravská brána 78 členů v 7 zájmových skupinách: 

 Obce - 30 

 Vzdělávací a sociální subjekty - 1 

 Spolky - 33 

 Církve - 1 

 Podnikatelé a zemědělci - 7 

 Fyzické osoby nepodnikající - 6 

 Ostatní - 0 

 

3.5 Kancelář MAS: 

Kancelář sídlí v prostorech zámku v Lipníku nad Bečvou (MÚ Lipník nad Bečvou, Bratrská 

358/3). Manažerský tým kanceláře MAS pracoval ve složení: Ing. Marek Zábranský, Ing. 

Martina Zdráhalová, Ing. Jana Jurajdová, Ing. Eva Dostalíková, Hana Nehybová – 

administrativní pracovník. 

 

 

4. Hospodaření 
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Stav na BÚ k 01. 01. 2014 - 840 322,25 Kč 

Stav na BÚ k 31. 12. 2014 - 988 539,22 Kč 

 

Účetnictví MAS vede na základě smlouvy o dílo firma Daně-mzdy  Přerov s.r.o. z Přerova.  

 

4.1 Příjmy 

Členské příspěvky 207 200,- Kč 

Školení, zájezd, vratka pojištění 24 399,- Kč 

SZIF 300 075,- Kč 

Praděd 275 493,- Kč 

HUFIM (Týn nad Bečvou, Dolní Nětčice) 1 771 700,- Kč 

MMR (OPTP) 663 161,- Kč 

KÚOK 130 000,- Kč 

MZe 23 000,- Kč 

Úrok 296,85 Kč 

Celkem 3 395 324,85 Kč 

 

4.2 Výdaje 

Mzdy 815 024,- Kč 

Služby 1 618 440,58 Kč 

Telefon 10 483,60 Kč 

Nájem 38 928,- Kč 

Cestovné 33 375,- Kč 

Poštovné 3 003,- Kč 

Správní poplatky 1 490,- Kč 

Občerstvení 43 959,- Kč 

Pojištění 2 901,- Kč 

Podíl SMS 14 666,- Kč 

Drobné předměty  248 064,- Kč 

Poplatky banka 7 614,30 Kč 

Splátka úvěru - 2013 409 159,40 Kč 

Celkem 3 247 107,88 Kč 

 

 

 

 

5. Připravujeme v roce 2015 

1. Certifikace MAS – leden 2015 

2. Dokončení Strategie (SCLLD) pro plánovací období 2014 – 2020 – červen 2015  

(programové rámce), předložení strategie ke schválení na MMR  

3. 1. Výzva MAS  - podzim 2015 

4. Dokončení projektu HuFiM – květen 2015 
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muzeum B. Smetany v Týně nad Bečvou, webové stránky muzeí, leták, závěrečná konference 

k projektu  

5. Rozvoj česko-polské spolupráce s LAG Niemodlinskie Bory  

Hledání partnerů v MAS (únor), 2. schůzka MAS v Polsku (21. 3.), pomoc žadatelům s přípravou 

česko-polských projektů do PS Česko-Polsko (dle výzev OP) 

6. Aktivity vedoucí ke zvýšení absorbční kapacity území  

aktualizace projektových záměrů, sledování výzev, poradenství, iniciace integrovaných 

projektů, hledání možností pro financování společných projektů MAS 

7. Prohlubování konceptu meziobecní spolupráce 

8. Aktivity v oblasti školství a sociálních služeb  

animace spolupráce škol a obcí v oblasti školství (manažer školství pro MAS z OP VVV/IROP), 

seminář - poradenství v oblasti sociálních služeb, web sociálních služeb,  

9. Podpora zaměstnanosti a podnikání 

hledání finančních možností pro realizaci strategie podpory zaměstnanosti a podnikání – SMO 

připravuje návazný projekt pro podporu zaměstnanosti, dotace na poradenství 

 

Zpracoval: Ing. Martina Zdráhalová, Ing. Marek Zábranský, Hana Nehybová. 

V Lipníku nad Bečvou dne 20. 01. 2015 

 

Kontakty: 

Kancelář MAS:      předseda: 

MAS Moravská brána, z.s.                              Ing. Otakar Dokoupil CSc. 

Bratrská 358/3      tel: 581 226 037, 737 205 449 

751 31 Lipník nad Bečvou    e-mail: starosta@prosenice.cz 

Tel: 581 694 243, 732 699 320 

www.mas-moravskabrana.cz 

e-mail: info@mas-moravskabrana.cz 

 

 

Vedoucí kanceláře, manažer:    manažer: 

ing. Martina Zdráhalová     ing. Marek Zábranský 

tel. 602 734 201     tel: 739 344 119 

e-mail: martina.zdráhalova@                                        e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz 

mas-moravskabrana.cz   

 

 

 

manažer:      manažer: 

ing.Eva Dostalíková                  Bc. Vendula Hluzinová 

tel: 732 881 502     tel: 776 606 417 

e-mail: eva.dostalikova@    e-mail: vendula.hluzinova@ 

mas-moravskabrana.cz     mas-moravskabrana.cz 

                                                                                

administrativní pracovník: 

mailto:starosta@prosenice.cz
http://www.maszahoribecva.cz/
mailto:info@maszahoribecva.cz
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Hana Nehybová 

tel: 732 699 320 

e-mail: info@mas-moravskabrana.cz 

 

 

 

 

 


