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1.Úvod 
 

Vážení členové MAS, partneři, kolegové, zástupci organizací a občané regionu MAS 
Vyškovsko, z.s., opět po roce si Vám dovoluji představit Výroční zprávu za rok 2016 činnosti 
naší neziskové organizace.  Počet členů v roce 2016 zůstal na  padesáti z původních pěti 
zakládajících členů v roce 2004. Do území působnosti stále patří čtyři svazky obcí Ivanovická 
brána, Větrník, Mezihoří, Mikroregion Rakovec a dále město Vyškov.  
Rok 2016 byl stěžejní pro vytvoření strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
nové plánovací období 2014 -2020 a podporu školství na území MAS v rámci šablon a 
v oblasti realizace Místního akčního plánu vzdělávání ORP Vyškov.  
Po intenzivní práci, četných jednáních, kulatých stolech a konzultacích byla Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 PRO Vyškovsko odevzdána ke schválení 
podpory na Ministerstvo pro místní rozvoj. MAS podpořila vznik dvou center servisních 
služeb pro pomoc veřejné správě, NNO a občanům v rámci SO Větrník a SO Mezihoří.  
 
Věřím, že Strategie bude úspěšná v hodnocení v nám se podaří i v novém plánovacím období 
vyhlašovat výzvy na pro rozvojové projekty na našem území.  
 
 

 

2. Činnost v roce 2016 
 

Získané dotace MAS Vyškovsko, z.s. 

       

JMK – Činnost kanceláře MAS Vyškovsko, z.s. 2016 

- provozní výdaje MAS (mzdy, kancelářské potřeby, služby, cestovné, poštovné) 

- dotace 70% ve výši 135.000,- Kč 

- celkové náklady 214.517,- Kč 

- realizace od 1.1.2016 – 31.12.2016 

 

MŠMT- OPVVV – Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov 

 - zajištění kvalitního vzdělávání a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v mateřských a 

základních školách tvorbou Místního akčního plánu a jeho evaluací rozvoje síťování 

a předávání zkušeností a inovací v oblasti školství na území ORP Vyškov na základě 

Dohody o prioritách a spolupráci všech aktérů v oblasti školství. Vytvoření akčního 



 

 

 

 

    

 

plánu ze sesbíraných dat a vyhodnocení specifických potřeb regionu, který ovede 

k osvojení plánovacího procesu ve školství. 

- celkové způsobilé výdaje 2.920.125,60 Kč 

- dotace 100% 

- realizace od 1.6.2016 do 31.12.2017 

 

Spolupráce se Svazkem obcí Větrník a Svazkem obcí Mezihoří  

na pokračování projektu Svazu měst a obcí pod názvem „Posilování administrativní kapacity 

obcí na bázi meziobecní spolupráce“ 

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

Pomoc při zřízení dvou Center servisních služeb se dvěma zaměstnanci. Činnost center: 

- služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence a s nimi spojený 

rozvoj efektivního poskytování veřejných služeb občanům v oblasti rozvoje obci, školství, 

sociální péče, právního a metodického poradenství, organizačních a ekonomických agend, 

finančně rozvojového managementu, poskytování informačního servisu, vyřizování žádostí.  

Získaná dotace:   4.276.800,- Kč 

Vlastní podíl žadatele:      861.290,- Kč 

 

 

Podané žádosti o dotaci MAS Vyškovsko, z.s. 

 

IROP – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2014-2020 

PRO Vyškovsko 

- Integrovaný nástroj zaměřený na vybrané oblasti potřeb území MAS Vyškovsko, z.s.  

- žádaná dotace do území celkem 116.080.410,- Kč 

- období realizace od r.2017 do r.2023 

 

IROP IV.2 – Přípravná fáze realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. 

- Režijní výdaje kanceláře MAS Vyškovsko, z.s. 

- Způsobilé výdaje celkem: 1.530.428,92 Kč 

- Vlastní zdroje celkem: 76.521,45 Kč 

- Období realizace od 1.11.2015 do 28.2.2017 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

Činnost  MAS v roce 2016 

 

Zapracování připomínek řídícího orgánu v rámci IROP, PRV a OPZ do SCLLD 

Tvorba interních postupů 

Příprava na realizaci SCLLD 

Zajištění činnosti kanceláře MAS 

Poradenství v území MAS 

Zpracování žádostí o dotace pro žadatele z území 

Tvorba strategických dokumentů 

Oprava stanov NNO, registrace na Rejstříkovém soudu NNO 

Účast na seminářích a výstavách (Konference Venkova,  metoda CLLD, semináře v rámci 

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

Pořádané akce  - Den MAS na JMK, Milion stromů – dochování původních ovocných stromů 

v naší krajině 

Partnerství a síťování – spolupráce s MAS JMK 

Rozvoj partnerství v rámci SO ORP Vyškov a sběr podkladů pro vznik MAP 

Organizační zajištění akcí 

Propagační činnost 

Spolupráce se studenty VŠ 

 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2016 
 

NÁKLADY 
 Popis položky Částka v Kč 

cestovné 31 649 

mzdy 1 722 590 

kancelářské potřeby 20 553 

kancelářské vybavení 154 965 

občerstvení 10 926 

poštovné 1 628 

služby 194 520 

nájemné 126 000 

bankovní poplatky 1 800 

příspěvky vydané 20 000 

Náklady celkem 2 284 631 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

    

 

VÝNOSY   

Popis položky Částka v Kč 

Hosp. činnost  205 000 

Úroky, ostatní výnosy 1 491 

Příspěvky, příspěvky členské a dary  199 100 

Dotace  1 011 037 

Výnosy  celkem:                                                                                                                    1 416 628 

  
 

Výsledek hospodaření v Kč:                                                                                                 -868 003 

 
 
 

4.   Návrh rozpočtu na rok 2017 
 

NÁKLADY 

Popis položky Částka v Kč  

cestovné, PHM 24 000 

mzdy 2 526 000 

kancelářské potřeby 27 000 

kancelářské vybavení 20 000 

občerstvení 15 000 

poštovné 3 000 

služby 195 000 

nájemné 168 000 

bankovní poplatky 2 000 

příspěvky vydané 20 000 

Náklady celkem 3 000 000 

  VÝNOSY 

Popis položky Částka v Kč 

Hosp. činnost  80 000 

Úroky, ostatní výnosy 1 500 

Příspěvky, příspěvky členské a dary  200 000 

Dotace  2 718 500 

Výnosy celkem:                                                                                                                    3 000 000 

  Náklady - výnosy 2017 0 

 

 



 

 

 

 

    

 

5. Možnost zapůjčení mobiliáře 

 
- Prodejní stánky 5 ks 

 
 
- Párty stan 5x10 m  1 ks 

 
 

 
- Ozvučení 1 ks 
- Dataprojektor 1 ks 
- Výstavní panely 2 x 3 dílný panel 
- Plátno 1 ks 
- Pivní sety 20 souborů 
 
 
 
 



 

 

 

 

    

 

5. Plán činnosti MAS na rok 2017 
 
 
- doplnění připomínek dalších kol hodnocení SCLLD 

- realizace SCLLD (vyhlášení výzev, hodnocení projektových žádostí, realizace) 

- podání žádostí o dotaci na činnost kanceláře MAS  mimo SCLLD 

- podání žádosti o dotaci na režijní výdaje MAS v rámci SCLLD 

- realizace MAP 

- vyhledávání partnerů pro projekty spolupráce a jejich realizace 

- poradenská činnost při přípravě projektů v území MAS 

- podpora neziskovým organizacím 

- účast na seminářích a prezentace MAS  

- pořádání vzdělávacích seminářů 

 

 


