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1 Úvod 

Vážení členové MAS Vyškovsko, z.s., partneři, kolegové, zástupci organizací a občané 

regionu MAS Vyškovsko, z.s., opět po roce si Vám dovoluji představit Výroční zprávu, která 

zahrnuje činnosti naší neziskové organice, a to za rok 2020.  Počet členů MAS Vyškovsko, 

z.s. (dále MAS) v roce 2020 je 43. Územní působnost MAS tvoří čtyři svazky obcí, a to: SO 

Větrník, SO Ivanovická brána, SO Mezihoří a Mikroregion Rakovec. Zároveň do územní 

působnosti MAS spadají samostatné obce: Bohaté Málkovice, Hoštice-Heroltice, Kozlany, 

Letonice a město Vyškov. Územní působnost MAS Vyškovsko, z.s. tedy zahrnuje celkem 40 

obcí. 

Rok 2020 byl stěžejní pro vyhlašování výzev v rámci Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje (SCLLD) 2014-2020 PRO VYŠKOVSKO a podporu školství na území MAS v rámci 

šablon i v oblasti realizace Místního akčního plánu rozvoje školství II MAS Vyškovsko. Po 

intenzivní práci na přípravě výzev a podkladů k nim byly vyhlášeny výzvy a přijaty projekty 

do Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního 

programu Zaměstnanost a Operačního programu Životního prostředí. V tomto roce byla 7. 7. 

také podána a ŘO schválena žádost o změnu SCLLD, která se týkala: odstranění opatření O13 

Památky; odstranění opatření O11 b) Sociální bydlení; změny finančního plánu (přesun 

finančních prostředků z opatření O13 a O11 b) na opatření O9 Doprava a bezpečnost, 

promítnuta změna na základě úpravy kurzu dle EURA (- 4.112.881,30 Kč). 

Na území Svazku obcí Mezihoří byl realizován (stejně jako v roce 2019) projekt Malý Leader, 

který zajišťoval podporu MŠ v obcích: Brankovice, Dražovice, Letonice, Milonice, 

Nemochovice, Nesovice, Nevojice a Snovídky. 

 

                                                                                                                Roman Petřík  

                                                                                                                        předseda MAS
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2 Činnost v roce 2020 

2.1 Realizace projektů MAS Vyškovsko, z.s. 

MMR-IROP – Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. 

Projekt se sestává z fáze přípravných a podpůrných činností, provozních činností, animace 

strategii komunitně vedeného místního rozvoje PRO Vyškovsko (SCLLD) a animace škol a 

školských zařízení. V realizaci SCLLD v rámci projektu budou řešeny způsobilé výdaje, jako 

jsou: osobní náklady pracovníků MAS, režijní výdaje, cestovné, pořízení materiálu, pořízení 

majetku, služby a publicita. 

 dotace 95 % 

 celkové způsobilé výdaje 13.700.624,58 Kč 

 realizace od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2023 

MŠMT-OPVVV – Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko 

Realizace projektu se týká zajištění kvalitního vzdělávání a inkluzivního vzdělávání dětí a 

žáků v mateřských a základních školách. Podpora síťování a předávání zkušeností a inovací 

v oblasti školství na území ORP Vyškov na základě Dohody o prioritách a spolupráci aktérů 

v oblasti školství. Nejdůležitější fází je implementace Akčního plánu ze sesbíraných dat a 

vyhodnocení specifických potřeb regionu. 

 celkové způsobilé výdaje 12.172.991,60 Kč 

 dotace 100 % 

 realizace od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2021 

JMK – Provozní výdaje kanceláře MAS Vyškovsko, z.s. 2020 

 výdaje spojené s: 

o provozní činností kanceláře, mzdy 

o aktivitami spojenými s realizací malých projektů 

 dotace 50% ve výši 51 000 Kč 

 celkové náklady 103.171 Kč 

 realizace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
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2.2 Činnost MAS v roce 2020 

Činnost MAS Vyškovsko, z.s. v roce 2020 byla spojena s následujícími aktivitami: 

 realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. a MAP II; 

 tvorba a příprava nové SCLLD na období 2021–2027 (dotazníková šetření, kulaté 

stoly, Žádost o standardizaci, tvorba analytické části SCLLD); 

 zpracování výzev v rámci IROP a PRV; 

 zpracování kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení; 

 zpracování kontrolních listů pro hodnocení projektů; 

 podání zpráv o realizaci a žádosti o platbu v rámci projektu;  

 podání žádosti a vypořádání dotace z JMK; 

 zajištění činnosti kanceláře MAS; 

 organizace jednání Výběrové komise a Programového výboru k hodnoceným 

projektům; 

 poradenství v území MAS (poradenská činnost při přípravě projektů v území, 

konzultace se žadateli i s ŘO); 

 účast na seminářích a webinářích (informace k metodě CLLD, semináře v rámci 

IROP, PRV a OPZ, animace škol, vzdělávání členů kanceláře MAS); 

 podpora místní podnikatelů po koronavirové krizi – zapojení do projektu 

Regiony sobě (vytvoření databáze a uveřejnění zde místních podnikatelů): podnikatelé 

se mohou sami zdarma do databáze přihlásit nebo se obrátit na MAS Vyškovsko, z.s., 

která profil zdarma zpracuje a zadá do databáze;  

 pořádání vzdělávacích akcí k výzvám – účast na svazcích byla z důvodu vládních 

opatření s ohledem na covidovou situaci omezena (účast na Radě SO Větrník, 

setkání se zástupci města Vyškov); 

 partnerství a síťování – spolupráce s MAS JMK; 

 rozvoj partnerství v oblasti školství a podnikatelů v ORP Vyškov (organizační 

zajištění akcí v rámci MAP II);  

 organizační zajištění akcí; 

 propagační činnost (články a propagace); 

 aktualizace webových a facebookových stránek MAS. 

 

 

 

 

 



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 01/2020–12/2020  

6 

 

 

        

Obr. 1: Ukázka propagačního materiálu a článků o MAS Vyškovsko, z.s. (zdroj: vlastní fotografie) 
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3 Zpráva o hospodaření za rok 2020 

V následující tabulce (tab. 1) jsou uvedeny náklady a výnosy MAS Vyškovsko, z.s. pro rok 

2020. Celkové náklady činily 5 602 527 a celkové výnosy 5 364 755. Výsledek hospodaření 

pro rok 2020 byl tedy -237 772, což bylo způsobeno tím, že dotace na činnost kanceláře a 

MAP jsou vypláceny zpětně. A dotace z JMK jsou vypláceny dopředu, což pak dělá zkreslený 

obraz hospodaření. Nicméně na účtu MAS jsme v plusu. 

Tab. 1: Náklady a výnosy MAS Vyškovsko, z.s. pro rok 2020 

NÁKLADY 2020 
 Popis položky Částka v Kč 

cestovné vč. ubytování 12 024 

mzdy 3 210 362 

zákonné pojištění 793 437 

ostatní daně 4 179 

ostatní pojištění 12 388 

kancelářské potřeby, PHM, občerstvení 684 317 

kancelářské vybavení (investiční) 0 

odpisy 38 608 

služby 820 132 

bankovní poplatky 2 080 

příspěvky vydané 25 000 

Náklady celkem 5 602 527 

 

 

VÝNOSY 2020 
 Popis položky Částka v Kč 

Hosp. činnost, úroky  66 807 

Příspěvky členské  30 750 

Příspěvky, dary 193 450 

Dotace  5 046 085 

Ostatní výnosy (odpisy) 21 458 

Úroky 6 205 

Výnosy celkem:                                                                                                                    5 364 755 

  Výsledek hospodaření 2020 -237 772 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Návrh rozpočtu na rok 2021 

V následující tabulce (tab. 2) jsou uvedeny náklady a výnosy MAS Vyškovsko, z.s. pro rok 

2021. 

Tab. 2: Náklady a výnosy MAS Vyškovsko, z.s. pro rok 2021 

NÁKLADY 2021 

Popis položky Částka v Kč 

cestovné, PHM 40 628 

mzdy 4 720 912 

kancelářské potřeby 80 000 

kancelářské vybavení 72 000 

občerstvení 40 000 

poštovné, telefonní poplatky, web 11 800 

služby 756 688 

nájemné 188 000 

bankovní poplatky 2 000 

odpisy 50 000 

příspěvky vydané 25 000 

Náklady celkem 5 987 028 

  

VÝNOSY 2021 

Popis položky Částka v Kč 

Hosp. činnost  50 000 

Úroky, ostatní výnosy 2 600 

Příspěvky, příspěvky členské a dary  492 840 

Dotace  5 441 588 

Výnosy celkem:  5 987 028 

  

Výsledek hospodaření 2020 0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Možnost zapůjčení mobiliáře 

 Prodejní stánky 5 ks 

 Párty stan 5x10 m  1 ks 

 Ozvučení 1 ks 

 Dataprojektor 1 ks 

 Výstavní panely 2x 3 dílný panel 

 Pivní sety 20 soubor

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Prodejní stánek (zdroj: vlastní fotografie) 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Párty stan (zdroj: vlastní fotografie) 
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Obr. 4: Výstavní panely (zdroj: vlastní fotografie)                                         Obr. 5: Pivní set 
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6 Plán činností MAS na rok 2021 

 Realizace SCLLD 2014-2020 (vyhlášení výzev IROP, PRV, hodnocení projektových 

žádostí, školení žadatelů) 

 Dle etap podání zpráv o realizaci a žádostí o platbu v rámci projektu Realizace 

SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. a MAP II 

 Žádost o dotaci na JMK a realizace projektu 

 Žádost o dotaci na OP VVV (navazující MAP III) 

 Zpracování a podání SCLLD 2021-2027 (koncepční část), tvorba akčních plánů 

 Poradenská činnosti při přípravě projektů  

 Účast na seminářích a workshopech 

 Pořádání vzdělávacích seminářů 

 Aktualizace webových a facebookových stránek, propagace 

7 Auditorská zpráva za rok 2020 

Rozhodnutím statutárního orgánu byl určen k provedení auditu účetní závěrky k 31. 12. 2020 

auditor Ing Jiří Jarkovský, IČ 11595302, číslo oprávnění 567, se sídlem Jaroměř, Patrného 

193, PSČ 551 01 Jaroměř. 


