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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 2021.  Počet členů MAS Vyškovsko, 

z.s. (dále MAS) v roce 2021 je 46. 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 2021 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. 

Proběhla také příprava na MAP III 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. 

V tomto roce byla dne 3. 5. 2021 ze strany ŘO schválena Žádost o změnu č. 5 v rámci 

Strategie komunitně vedeného rozvoje, která obsahovala změny v rámci PRV i IROP. 

V rámci PRV se jednalo o změny týkajících se: 

 vynulování hodnot indikátorů u Fiche 3, 6 a 7, kde byly vyhlášeny výzvy, ale žadatelé 

se do nich nepřihlásili, finanční prostředky byly převedeny na čl. 20 do Fiche 18; 

 vynulování hodnot indikátorů u Fiche 8 zaměřené na projekty spolupráce, kde na 

základě rozhodnutí PV a Výroční členské schůze byly prostředky převedeny na čl. 20 

do Fiche 18; 

 převod finančních částek dle čerpání žadatelů k 28. 2. 2021; 

 vynulování hodnot milníků, neboť v roce 2018 nedošlo k jejich naplnění z důvodu 

pozdního začátku čerpání a schválení SCLLD; 

 změna dle skutečného stavu čerpání ve finančním plánu jak v letech, tak celkově za 

PR … 

V rámci IROP se jednalo o změny týkajících se: 
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 přesun financí z opatření O9 Doprava a bezpečnost a z opatření O11 Rozvoj sociálních 

služeb a infrastruktury na opatření O12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení. 

Cílem bylo podpořit co nejvíce projektů ze strany žadatelů a zvýšit tak čerpání 

celkové alokované částky určené pro MAS Vyškovsko, z.s. Z důvodu převisu 

projektů byly zbylé nedočerpané částky tedy přesunuty na opatření O12 Zkvalitnění 

vzdělávání a celoživotního učení.  

Změna se také týkala personální skladby MAS.  

Dále byla v tomto období věnována pozornost podpisům Dohod žadatelů v PRV. A byla 

zpracována koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, 

z.s. na období 2021-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Roman Petřík  

                                                                                                                        předseda MAS
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2 Činnost v roce 2021 

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. 12. 2021 

JMK – Podpora podnikatelské činnosti a regionální produkce v rámci území MAS 

Vyškovsko, z.s. 

 výdaje spojené s: 

o mzdovými prostředky; 

o režijní výdaje kanceláře; 

o animační aktivity. 

 dotace ve výši: 100 000 Kč 
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 celkové náklady: 145 987,20 Kč 

 realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

 

Obr. 1: Logo Místní značky Produkty a služby Vyškovska – Tvořím na Vyškovsku (místní značka založena na 

podporu regionální produkce pro místní podnikatele) 
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2.2 Činnost MAS v roce 2021 

Činnost MAS Vyškovsko, z.s. v roce 2021 byla spojena s následujícími aktivitami: 

 Standardizace MAS; 

 předložena a schválena Analytická (koncepční část) CLLD; 

 Zpracování výzev v rámci IROP (9,10,11) a PRV (4); 

 Pracování kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení; 

 Zpracování kontrolních listů pro hodnocení projektů; 

 Pořádání seminářů pro potencionální žadatele v rámci vyhlášených výzev ; 

 Organizace jednání Výběrové komise a Programového výboru k hodnoceným 

projektům; 

 Podání zpráv o realizaci a žádosti o platbu v rámci projektu Realizace SCLLD 

MAS Vyškovsko, z.s. a MAP II; 

 Realizace aktivit (Regiony sobě); 

 Podání žádosti a vypořádání dotace z JMK; 

 Poradenská činnost při přípravě projektů v území, konzultace se žadateli i s ŘO; 

 Příprava nového plánovací období SCLLD 2021-2027. Předání informací do 

území; 

 Organizační zajištění akcí v rámci MAP II, příprava a podání MAP III; 

 Účast na seminářích a workshopech; 

 Propagace MAS; 

 Informování v území o OPZ+; 

 Aktualizace webových a facebookových stránek MAS. 
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Obr. 2: Ukázka propagačního materiálu o MAS Vyškovsko, z.s. (zdroj: vlastní fotografie) 
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Obr. 3: Pozvánka a fotky z akce Senoseč a Jarmark 

 

Obr. 4: Ukázka článků o MAS Vyškovsko, z.s. (zdroj: vlastní fotografie) 
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Obr. 5: Ukázka článků o MAS Vyškovsko, z.s. (zdroj: vlastní fotografie) 
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Obr. 6: Ukázka článků o MAP II Vyškovsko (zdroj: vlastní fotografie) 
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Obr. 7: Ukázka propagace MAP II ve Vyškovské TV – 41. týden (zdroj: vlastní fotografie) 
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3 Zpráva o hospodaření za rok 2021 

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

2021. Celkové náklady činily 6 371 047 a celkové výnosy 6 961 280. Výsledek hospodaření 

pro rok 2020 byl tedy 590 233. 

Tab. 1: Náklady a výnosy MAS Vyškovsko, z.s. pro rok 2021 

NÁKLADY 2021 
 Popis položky Částka v Kč 

spotřeba materiálu (kancelářské potřeby a materiál, PHM, 

občerstvení) 
330 940 

opravy a udržování (tiskárny, auto) 23 931 

náklady na cestovné (cestovné, parkovné, ubytování) 11 945 

ostatní služby (nakoupené služby, propagační mat., telefon, 

lektorné, školení, semináře, poštovné, nájem, audit, metodická 

pomoc - technika) 

818 085 

mzdové náklady a zákonné pojištění (6xPS + DPP) 5 105 899 

ostatní daně a poplatky (dálniční známka, daně z úroků banka, 

silniční daň) 
5 428 

dary (MAS Jižní Slovácko, z.s.) 2 000 

ostatní náklady (poplatky za vedení BÚ, zákon poj. 

Kooperativa) 
26 510 

odpisy dlouhodobého majetku (kopírka, auto) 46 309 

Náklady celkem 6 371 047 

  

VÝNOSY 2021 
 Popis položky Částka v Kč 

Tržby z prodeje služeb (pronájem mobiliáře, výpočetní 

techniky Mezihoří, Větrník) 
65 922 

Výnosy úroky (úrok z BÚ) 4 881 

Jiné ostatní výnosy (proplacení testy Covid, rozpuštění části 

odpisů, drobný přeplatek VZP) 
40 261 

Přijaté příspěvky (dary na činnost MAS) 404 820 

Přijaté členské příspěvky 15 250 

Provozní dotace (IROP = 2.206.092,03 Kč,   MŠMT = 

4.124.054,35 Kč   JMK = 100.000 Kč) 
6 430 146 

Výnosy celkem:                                                                                                                    6 961 280 

  Výsledek hospodaření 2021 590 233 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Návrh rozpočtu na rok 2022 

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

2022. 

Tab. 2: Náklady a výnosy MAS Vyškovsko, z.s. pro rok 2022 

NÁKLADY 2022 

Popis položky Částka v Kč 

kancelářské potřeby, PHM, občerstvení 280 000 

opravy a udržování (tiskárny, auto) 20 000 

cestovné, parkovné, ubytování 10 000 

služby (nakoupené služby, propagační mat., 

telefon, lektorné, školení, semináře, 

poštovné, nájem, audit, metodická pomoc - 

technika) 

790 000 

mzdy 4 985 000 

daně a poplatky (dálniční známka, daně z 

úroků banka, silniční daň) 
5 400 

dary 0 

jiné ostatní náklady (poplatky za vedení BÚ, 

zákon poj. Kooperativa) 
25 000 

odpisy 46 000 

Náklady celkem 6 161 400 

  

VÝNOSY 2022 

Popis položky Částka v Kč 

Tržby z prodeje služeb (pronájem stánků, 

setů) 
2 000 

Výnosy úroky (úrok z BÚ) 4 881 

Jiné ostatní výnosy  rozpuštění části odpisů, 

drobný přeplatek VZP, ..) 
40 261 

Přijaté příspěvky (dary na činnost MAS) 404 820 

Přijaté členské příspěvky 15 250 

Provozní dotace 5 694 188 

Výnosy celkem:  6 161 400 

  

Výsledek hospodaření 2022 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. 8: Prodejní stánek (zdroj: vlastní fotografie) 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Párty stan (zdroj: vlastní fotografie) 
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Obr. 10: Výstavní panely (zdroj: vlastní fotografie)                                         Obr. 11: Pivní set 
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6 Plán činností MAS na rok 2022 

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

IROP + PRV, školení žadatelů) 

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

SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. (Režie II.) a MAP III. 

 Žádost o dotaci a realizace projektu JMK  

 Zpracování a podání akčního plánu IROP, OPZ+ včetně podání ŽoD (SCLLD 2021-

2027) 

 Poradenské činnosti při přípravě projektů  

 Účast na seminářích a workshopech 

 Pořádání vzdělávacích seminářů 

 Aktualizace webových a facebookových stránek, propagace 

7 Auditorská zpráva za rok 2021 

Rozhodnutím statutárního orgánu byl určen k provedení auditu účetní závěrky k 31. 12. 2021 

auditor Ing. Jiří Jarkovský, IČ 11595302, číslo oprávnění 1754, se sídlem Jaroměř, Patrného 

193, PSČ 551 01 Jaroměř. 


