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Úvod 
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávis-
lým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné 
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, 
zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region me-
todou LEADER. Základním cílem naší MAS je zlepšování kvality života, životního prostředí 
ve venkovských oblastech a podnikání. Jedním z nástrojů, který MAS využívá, je také aktivní 
získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

MAS Brána Brněnska, z.s., je tvořena katastry 61 obcí s cca 81 000 obyvateli a 48 člen-
skými subjekty – právnickými osobami, fyzickými osobami a veřejnými subjekty. Základními 
cíli MAS je rozvoj regionu ve všech relevantních oblastech: směřování k soběstačnosti, re-
spekt k historii a tradicím, využívání potenciálu území, zvyšování životní úrovně lidí a funkční 
i estetické zkvalitňování životního prostředí. Členové Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., 
se podílejí na vzniku, rozvoji a fungování této organizace. 
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Základní údaje o území 
MAS Brána Brněnska, z.s.

Název: Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Sídlo: Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim
Datum založení: 7. června 2012
Číslo registrace MAS: L 16845/RD8/KSBR, Krajský soud Brno
Právní forma: zapsaný spolek
IČ: 227 123 72
Datová schránka: ak49a9w
www.branabrnenska.cz

Hlavním předmětem činnosti MAS je:
• zpracování a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD);
• administrativa související s příjmem, výběrem a kontrolou projektů, které předkládají  

jednotliví žadatelé;
• výběr projektů, které naplňují strategické cíle rozvojové strategie MAS;
• vypracování programových záměrů MAS;
• zajišťování koordinace a spolupráce subjektů veřejného sektoru, podnikatelského  

a neziskového sektoru a zapojení obyvatel příslušných mikroregionů, měst a obcí  
do rozhodovacích procesů;

• zastřešení konzultací a kontaktu mezi žadateli a zpracovateli projektů;
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• dohlížení na soulad záměrů s požadavky státní správy a místní samosprávy;
• provádění dalších souvisejících činností, které vyplývají z pravidel a metodických pokynů 

pro MAS;
• zajištění propagace MAS a jejího území;
• provádění veškerých činností spojených s činností zastřešující sociální, ekonomickou  

a další výpomoc občanům území MAS;
• zajišťování pořádání sbírek, darů pro občany a aktivity na území MAS;
• zajišťování kulturních, společenských a dalších akcí na území MAS;
• spolupráce se zahraničními subjekty;
• spolupráce na společných projektech s dalšími subjekty na rozvoji MAS;
• spolupráce na společných projektech s dalšími MAS;
• komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční skupiny.

Cíle MAS Brána Brněnska, z.s.

Spolek MAS je založen za účelem podpory všestranného a udržitelného rozvoje dotčeného 
regionu a podpory regionálních činností uskutečňovaných v rámci partnerské spolupráce a je 
zřízen na dobu neurčitou.

Hlavní cíle MAS pro plánovací období 2014–2020 jsou obsaženy v dokumentu SCLLD. 
Současně bude kancelář MAS pracovat na posílení komunitních vazeb v území a jejich rozvoji.

Území působnosti 
MAS Brána Brněnska, z.s.

9

Zbýšov
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Členové a orgány sdružení 
v roce 2018

Svazky, obce, městyse

Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61, IČ: 00294268
Mikroregion Čebínka, Malhostovice 75, 666 03, IČ: 70499993
Mikroregion Domašovsko, Brněnská 94, Domašov 664 83, IČ: 70806969
Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČ: 71187081
Mikroregion Kahan dso, Hutní osada 14, Zastávka 664 84, IČ: 71214038
Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, Kuřim 664 34, IČ: 71248749
Mikroregion Porta, Nám. 5. května, Předklášteří 662 02, IČ: 71189050
Obec Drahonín, Drahonín 10, 592 61, IČ: 00375331
Obec Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34, IČ: 00281883
Obec Lažany, Lažany 129, 679 22, IČ: 00637742
Obec Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, 664 83, IČ: 00637190
Obec Lipůvka, Lipůvka 146, 679 22, IČ: 00280569
Obec Olší, Olší 28, 592 61, IČ: 00294977
Obec Přibyslavice, Sokolská 44, Přibyslavice 664 83, IČ: 00637548
Obec Zbraslav, Komenského 105, Zbraslav 664 84, IČ: 00282910
Ponávka-svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov, Vranov 24, 664 32, IČ: 70417822
Svazek obcí Panství hradu Veveří, Hvozdec 16, 664 71, IČ: 71217371

A

F

L
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Podnikatelé

Bohuslav Šimek, Hochmanova 2183/3, Brno 628 00, IČ: 68764782
Bronislav Čech, Lažany 107, 679 22, IČ: 68668007
GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, Říčany 664 82, IČ: 64506843
Jan Plaček, Moravské Bránice 39, 664 64, IČ: 68684347
KTS EKOLOGIE s.r.o., Hutní osada 14, Zastávka 664 81, IČ: 28310942
Luděk Odehnal, Malhostovice 24, 666 03, IČ: 74356666
Martin Čech, Nová Ves 97, 664 91, IČ: 60401711
Martin Staněk, Rudka 109, 664 83, IČ: 75519101
Městský zámecký pivovar Oslavany s.r.o., Zámecká 1/16, Oslavany 664 12,  
IČ: 29376998
Miroslav Kubizňák, Malhostovice 89, 666 03, IČ: 76160122
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, Nová Ves 251, 664 91, IČ: 25560310
ŠTARHA ENGINEERING s.r.o., Tyršova 82/32, 664 34 Kuřim, IČ:26944529
TOS KUŘIM-OS, a.s., Štefánikova 110/41,602 00 Brno, IČ: 26231522

Neziskové organizace/fyzické osoby

ASK Lipůvka, z.s., Lipůvka 390, 679 22, IČ: 26548241
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Drásov, Skalička 48, 666 03, IČ:71172971
Chudčická mladá chasa, z.s., Chudčice 16, 664 71, IČ: 22751866
Jezdecký klub Ranč Loučka, spolek, Na Nivě 1449, Předklášteří 666 02, IČ: 27001652
Mighty Shake Zastávka o.s., Hutní osada 23, Zastávka 664 81, IČ: 26677156

Okresní hospodářská komora Brno – venkov, Zámecká 150/8,664 41 Troubsko, 
IČ: 60726261
Orel jednota Čebín, Čebín 124, 664 23, IČ: 75013584
Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s., Masarykova 248, Zbýšov 664 11, 
IČ: 29222702
Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 26537036
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Domašov, V Dědině č. ev. 2, Domašov 664 83, 
IČ: 65264762
Divadlo Prkno z.s., Sady Komenského 330, Veverská Bítýška 664 71, IČ: 49460609
SK Drásov z.s., Drásov 61, 664 24, IČ: 22905405
SK ROZDROJOVICE, Zmola 78, Rozdrojovice 664 34, IČ: 26620391
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Ptašínského 308/5, Brno 612 00, IČ: 63109859
Tělocvičná jednota Sokol Kuřim, Tyršova 480/54, Kuřim 664 34, IČ: 44947763
Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří, Šikulova 1427, Předklášteří 666 02, 
IČ: 49461320
Tělocvičná jednota Sokol Veverské Knínice, Kounicova 686/22, Veveří, 602 00 Brno, 
IČ: 49461125
Trnůvka, o.p.s., Jinačovice 83, 664 34, IČ: 29367778

V roce 2018 nepřistoupil do MAS Brána Brněnska, z.s., žádný nový člen.

D
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Obce MAS 

Mikroregion Čebínka
Čebín, Drásov, Hradčany, Malhostovice, Sentice, Skalička, Všechovice
Mikroregion Porta
Borač, Dolní Loučky, Kaly, Lomnička, Předklášteří, Šerkovice, Štěpánovice, Železné
Mikroregion Ponávka
Česká, Lelekovice, Vranov
Mikroregion Kuřimka
Kuřim, Veverská Bítýška, Moravské Knínice, Chudčice
Mikroregion Domašovsko
Domašov, Javůrek, Litostrov, Říčky, Rudka
Svazek obcí Panství hradu Veveří
Hvozdec, Chudčice, Javůrek, Rozdrojovice, Říčany u Brna, Veverské Knínice
Mikroregion Ivančicko
Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Moravské Bránice, Neslovice, Novou Ves, Nové Bránice,
Oslavany, Mělčany, Ketkovice
Mikroregion Kahan
Babice u Rosic, Lukovany, Příbram na Moravě, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka,
Zbýšov, Rosice, Kratochvilka, Ostrovačice, Říčany, Újezd u Rosic
Samostatné obce
Drahonín, Olší, Doubravník, Lažany, Lipůvka, Jinačovice, Lesní Hluboké, Zbraslav, Přibyslavice

G

Z
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Orgány MAS k 31. 12. 2018 
Předseda Místopředseda Programový výbor Výběrová komise Kontrolní výbor

Ing. Oldřich Štarha Ing. Tomáš Hájek

1. Mikroregion Kuřimka 1. Mikroregion Porta 1. Obec Zbraslav
2. Ponávka – svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov 2. Obec Jinačovice 2. Svazek obcí Panství hradu Veveří
3. Mikroregion Čebínka 3. Mikroregion Kahan, DSO 3. Obec Lažany
4. Mikroregion Domašovsko 4. Obec Lipůvka 4. Sbor dobrovolných hasičů Domašov
5. Mikroregion Ivančicko 5. Mighty Shake Zastávka z.s. 5. Svaz chovatelů ovcí a koz
6. Divadlo Prkno z.s. 6. Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s. 6. POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
7. Orel – jednota Čebín 7. Tělocvičná jednota Sokol Kuřim 7. Městský zámecký pivovar Oslavany s.r.o.
8. Jezdecký klub Ranč Loučka 8. Martin Staněk  
9. ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. 9. GenAgro Říčany, a.s.  
10. KTS EKOLOGIE s.r.o.  
11.TOS-KUŘIM – OS, a.s   

Náhradní členové Městys Doubravník Obec Drahonín
Obec Olší Obec Lesní Hluboké
Obec Přibyslavice Martin Čech
Bronislav Čech
Jan Plaček
Miroslav Kubizňák
SK Drásov
SK Rozdrojovice    podnikatelský sektor      neziskový sektor      veřejný sektor
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V roce 2018 byli zvoleni také náhradní členové v Programovém výboru a Výběrové komisi,  
a to především z důvodu zajištění usnášeníschopnosti orgánů v případech střetu zájmů ně-
kterých členů. Zvolení náhradních členů, a s tím související úpravu Stanov MAS, schválila 
Valná hromada na svém jednání dne 20.02.2018.
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Činnost Programového výboru, Výběrové komise 
a Kontrolního výboru
Díky několika dotačním výzvám, které byly v roce 2017 a 2018 vyhlášeny z operačních pro-
gramů OPZ, PRV a IROP, se výrazně zvýšila aktivita orgánů MAS – konkrétně Výběrové komi-
se a Programového výboru MAS. V roce 2018 proběhlo celkem pět jednání Výběrové komise 
(22.3., 2.5., 22.8., 20.11. a 29.11.), během kterých probíhalo věcné hodnocení projektů při-
jatých v rámci jednotlivých výzev MAS z programů IROP, OPZ a PRV.  Výběrová komise MAS  
v roce 2018 vyhodnotila celkem 2 výzvy z programu IROP, 3 výzvy z Programu OPZ a 2 výzvy 
z Programu rozvoje venkova.

V roce 2018 se také uskutečnilo celkem sedm jednání programového výboru (4.1.,  
20. 2., 9. 5., 14. 6., 23. 8., 27. 9. a 6. 12.), během kterých byly například schvalovány vyhla-
šované výzvy, schvalovány upravené interní postupy IROP a také byly postupně schvalovány 
jednotlivé projekty k podpoře. 

V roce 2018  zasedal dvakrát Kontrolní výbor s programem realizace SCLLD, a to 
konkrétně 7.6. a 28.11. Kontrolní výbor se v rámci jednání zabýval vypořádáním žádosti  
o přezkum věcného hodnocení projektu přijatého v rámci 1. výzvy IROP, zaměřené na před-
školní a školní vzdělávání.

Jednání MAS Brána Brněnska, z.s. 
V roce 2018 se konala Valná hromada MAS dne 20. února:

Místo konání: 
Ivančice, Středisko volného času, Zemědělská 619/2
Přijatá usnesení: 
•  schvaluje úpravu Stanov
•  schvaluje hospodaření MAS za rok 2017, dle zprávy Kontrolního výboru;
•  schvaluje účetní uzávěrku a výroční zprávu za rok 2017;
•  schvaluje rozpočet na rok 2018;
•  schvaluje členy Výběrové komise, členy Programového výboru a členy Kontrolního
• výboru; schvaluje náhradní členy Výběrové komise a Programového výboru;
•  schvaluje rozšíření strategie SCLLD o Programový rámec OPŽP;
•  schvaluje přeshraniční projekty, spolupráci MAS, Projektu MAP Kuřim II a MAP Rosice II;
•  schvaluje výši a splatnost členských příspěvků pro rok 2018;
•  schvaluje krátkodobou finanční výpomoc od města Kuřim na projekt MAP II Kuřim II  

a MAP Rosice II.
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Projekty a propagace MAS Brána
Brněnska, z.s., v roce 2018

Cílem MAS je podporovat a rozvíjet realizaci SCLLD. MAS bude podněcovat a podporovat 
aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálu území všech mikrore-
gionů, měst a obcí v dlouhodobé perspektivě. Činnost MAS je zaměřena na nové formy 
zlepšování kvality života v mikroregionech, městech a obcích, s čímž souvisí i posílení 
ekonomického prostředí a zvýšení ekonomické soběstačnosti zemědělských subjektů v re-
gionu a také umění využití jeho bohatých přírodních, kulturních zdrojů a vzdělanosti. MAS 
také navazuje aktivní spolupráci s dalšími regiony s cílem sdílení zkušeností s rozvojem  
a tvorbou místního partnerství. 

Realizace SCLLD Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

Veškerá činnost MAS Brána Brněnska, z.s., je založena na principech naplňujících vizi Evropy 
2020, kterou je přístup zdola-nahoru. Proto byly parametry všech výzev důkladně připra-
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vovány nejen pracovníky a rozhodovacími orgány MAS, ale také konzultovány s odborníky  
a relevantními subjekty, které v území působí. 

V rámci Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupi-
ny Brána Brněnska, z.s. pro období 2014–2020 (dále jen SCLLD), se během roku 2018 podaři-
lo vyhlásit celkem 6 výzev k předkládání žádostí o dotace, konkrétně 3 výzvy z IROP, 2 z OPZ  
a 1 z PRV. 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

•  2. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Komunitní centra  
a sociální služby 
Druhá výzva z IROP byla vyhlášena dne 17. září 2018 s celkovou alokací 26 225 250 Kč. 
Tyto prostředky budou využity na rozvoj komunitních center a infrastruktury sociálních 
služeb. Podporovány jsou stavby, rekonstrukce a pořízení vybavení. 

•  3. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Dopravní infrastruktura 
Třetí výzva z IROP byla vyhlášena dne 15. října 2018 s celkovou alokací 26 070 300 Kč. 
Tyto prostředky budou využity na výstavbu či modernizaci přestupních terminálů, a dále 
na zajištění bezpečnosti dopravy, konkrétně rekonstrukce, modernizace či výstavbu  
komunikací pro pěší navazující na zastávku VHD. 

• 4. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Cyklo/dopravní  
infrastruktura 
Čtvrtá výzva z IROP byla vyhlášena, stejně jako předchozí výzva, dne 15. října 2018  

s celkovou alokací 29 070 300 Kč. Tyto prostředky budou využity na rekonstrukce,  
modernizace a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty  
v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. 

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

•  Výzva OPZ č. 3: MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření II 
Ve výzvě, vyhlášené 10. ledna 2018, bylo celkem alokováno 1 553 883,75 Kč, určených  
k podpoře prorodinných opatření formou příměstských táborů a dětských skupin. Přihlásil 
se 1 žadatel (O děti postaráno, z.s.). Vypsaná alokace nebyla využita v plné výši, proto se 
její zbylá část bude během první poloviny roku 2019 vyhlašovat znovu.

•  Výzva OPZ č. 4: MAS Brána Brněnska, z.s. - Sociální služby a sociální začleňování II 
Dne 3. září 2018 byla vyhlášena čtvrtá výzva OPZ s celkovou alokací 5 107 650 Kč, která 
byla zaměřena na podporu poskytovatelů sociálních služeb a podporu komunitní sociální 
práce a komunitních center. Přihlásil se 1 žadatel, který nebyl podpořen v předchozí výzvě 
OPZ zaměřené na sociální služby (Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.). Doporučením projek-
tu k financování došlo k vyčerpání alokace přidělené v rámci SCLLD na toto opatření. MAS 
Brána Brněnska bude v roce 2019 žádat o přidělení dalších finančních prostředků k rozdě-
lení v území.
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Program rozvoje venkova (PRV)

•  Výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska PRV č. 4 
Dne 25. června 2018 byla vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova, která zahrnova-
la celkem 6 fichí (opatření). V rámci těchto opatření bylo možné do regionu MAS Brána 
Brněnska rozdělit přes 14 500 000 Kč. O podporu mohli žádat nejen zemědělci, ale také 
potravináři, lesníci a další subjekty. Přihlásilo se celkem 15 žadatelů a k financování byly 
doporučeny projekty s požadovanou dotací v celkové výši 5 940 875 Kč.

V první polovině roku 2019 bude probíhat střednědobé zhodnocení SCLLD, po kterém bude 
možné provádět změny ve výši alokace na jednotlivá opatření v rámci PRV při zachování cel-
kové schválené alokace na PRV pro MAS Brána Brněnska, z.s. Na základě výsledků střednědo-
bého zhodnocení SCLLD provedeme příslušné změny a v první polovině roku 2019 bude vy-
hlášena výzva PRV na zbývající alokace rozložené podle aktuálně zjištěných potřeb z území.

Vedle administrace nově vyhlášených výzev, probíhala v roce 2018 i administrace 
výzev z předchozího období.

Během roku 2018 tak MAS Brána Brněnska, z.s. doporučila k financování v rámci svého území 
projekty v celkovém objemu požadovaných dotací: 
•  PRV – 14 897 399 Kč 
•  OPZ – 10 822 350,60 Kč 
•  IROP – 29 388 570 Kč

Rozšíření SCLLD o Programový rámec OPŽP

Místní akční skupina Brána Brněnska žádala o rozšíření programového rámce o OPŽP. V po-
lovině roku 2018 bylo toto rozšíření SCLLD pro období 2014–2020 Ministerstvem pro místní 
rozvoj schváleno. Tímto byla otevřena možnost čerpat v území MAS dalších 10 000 000 Kč na 
projekty výsadby sídelní zeleně, protierozních opatření, biocenter a biokoridorů v rámci prvků 
ekologické stability z programu Operačního programu životního prostředí (OPŽP).

Projekt Klimatická zeleň

MAS Brána Brněnska se v roce 2018 zapojila do mezinárodního projektu Rakouska a České 
republiky (INTERREG V-A), který je realizován v rámci programu „Milión stromů pro krajinu“ 
spoluprací regionálních samospráv, sdružení místních akčních skupin a dalších partnerů.

Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké ve-
řejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosys-
témových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině.

V průběhu roku 2018 se tak podařilo zrealizovat 2 semináře k výše uvedenému tématu. 
Součástí seminářů byly vždy i informace o možnostech financování výsadeb. Na území MAS 
se také podařilo naplánovat realizaci 2 modelových výsadeb v obcích Chudčice a Kratochvilka, 
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financovaných z tohoto projektu. V Kratochvilce bylo na podzim roku 2018 vysazeno  
s pomocí místní komunity 64 ovocných stromů. V Chudčicích bude komunitní dosadba míst-
ního sadu realizována v březnu roku 2019.

Projekty Místních akčních plánů vzdělávání (MAP) II

Od 1.10.2018 realizuje MAS Brána Brněnska, z.s. projekty MAP Kuřim II a MAP Rosice II, 
kterými navazuje na úspěšné projekty MAP v ORP Kuřim a ORP Rosice. Projektem dojde  
k pokračování MAP (Místního akčního plánu) pro veškeré MŠ a ZŠ z území SO ORP Rosice  
a Kuřim. 

Předpokládané datum ukončení realizace projektu je 30. září 2022.
Mezi školami v rámci uvedených ORP bylo předchozími projekty nastartováno společné 

plánování v oblasti vzdělávání, přenos zkušeností, sdílení aktivit i další spolupráce, chybí sdí-
lení a přenos dobrých zkušeností, setkávání pedagogů.

Místní akční plány budou díky projektu pokračovat podporou a společným plánováním 
škol ve vzdělávání. Dojde k rozvoji vzniklých aktivit a partnerství mezi školami a dalšími ak-
téry ve vzdělávání v regionu.

Cílem projektů je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu 
dětí na ZŠ, nalézt shodu ohledně priorit ve vzdělávání v území a zlepšit kvalitu vzdělávání  

a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Dále pak rozvoj spolupráce zřizovatelů škol  
a ostatních aktérů ve vzdělávání. 

Projekty dojde v konečném důsledku ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských i základních 
školách, a pokračování společného plánování v řízení škol, propojení předškolního, základního 
vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání. Dojde k zavádění řešení pro nastavení 
rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území. 

Cílem projektů je také zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepše-
ní spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí  
a žáků.

V roce 2018 se sešly Řídící výbory v rámci projektů MAP Rosice II a MAP Kuřim II, které 
na svém prvním jednání přijaly své statuty a jednací řády.

V roce 2018 proběhly v rámci projektů MAP Rosice II a MAP Kuřim II následující 
akce:
•  Proč se lidé dělí na vítěze, skorovítěze a poražené 

Dne 5. 10. 2018 proběhl seminář s  PhDr. Markem Hermanem, který byl zaměřen na téma 
„Proč se lidé dělí na vítěze, skorovítěze a poražené.  

• Workshopy na podporu rovného přístupu ve vzdělávání 
 
„UMÍM SE DOMLUVIT“ 
Ve dnech 29. 10.  a 30. 10. proběhly v prostorách hotelu Myslivna semináře se zkušenou 
lektorkou Vlastou Křenovskou. Jednalo se o semináře jak vzdělávací, tak i praktické,  
kdy bylo řešeno několik témat - unikátní pohled na komunikaci s dětmi; jak znalost  
komunikačních typů může usnadnit život pedagoga; jak jednoduše porozumět a pochopit 
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sám sebe i své žáky. Znalost komunikačních typů přináší rychlé pochopení protějšku,  
se kterým chci komunikovat, umožní snadněji řešit konflikty a pomůže Vám vyřešit  
opakovaná nedorozumění. Základní typologie podle komunikačních typů. Ověřeno také 
pro práci s dětmi s ADHD. 
 
„DIVADLO FYZIKY ÚDIF“ 
Dne 29. 10. 2018 proběhl v prostorách hotelu Myslivna seminář Divadla Fyziky ÚDIF –  
jedná se o skupinu vystudovaných fyziků, kteří chtějí ukázat krásy vědy a techniky všem 
lidem. Cílem seminářů je ukázat fungování fyzikálních zákonů v praxi. Publikum je  
při vystoupeních aktivně zapojováno.  
 
„HRAVÉ SEBEPOZNÁNÍ“ 
V rámci rozvoje tématu rovných příležitostí ve vzdělávání proběhl dne 30.10.2018  
v prostorách hotelu Myslivna seminář vedený zkušenou lektorkou a zároveň učitelkou MŠ, 
paní Alenou Řehořovou. Cílem semináře bylo rozvinout práci s emocemi a propojit ji  
s komunikačními dovednostmi.

S pomocí aktivit zaměřených na objevení kreativity, tvořivosti a trénink komunikač-
ních dovedností se podařilo rozvíjet otevřenost k vlastním prožitkům, i k prožitkům druhých 
lidí.Díky lepšímu porozumění sobě bylo pak možné zaměřit se i na empatickou orientaci  
v mezilidských vztazích.

Na akcích se propojili učitelé, rodiče a pracovníci z neziskových skupin.



3332

•  Skupinové Workshopy na téma komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli 
Seminářem pořádaným 8. listopadu 2018 prováděla účastníky MUDr. Taťjána Horká.  
Na semináři byla dále představena možnost zapojit se aktivně do ovlivňování kvality  
vzdělávání v regionu připojením se k pracovní skupině v rámci struktury MAP. 

•  „Musíme to prozkoumat…“ 
Dne 23. 11. 2018 proběhl v rámci realizace projektů MAP Kuřim II a  MAP ROSICE II seminář 
s H. Švejdovou zaměřený na osobnostně sociální rozvoj dětí, uplatňování vhodných  
metod a naplňování prožitkového učení v praxi při práci s dětmi v MŠ. V neposlední řadě 
byl seminář také zaměřen na propojení dětí a rodičů s činnostmi v MŠ. 
Seminář nabídl motivační techniky, které pomohou udržet rytmus činností s dětmi,  
praktické hry a aktivity umožňující okamžité spojení slova s akcí a reagující na potřebu  
pohybu, činnosti, bezpečí a důvěry s cílem naučit se něco nového, ale zároveň  
plnohodnotně podporovat sociální učení. 
Zároveň byla probírána metodika rolové hry s nejmladšími dětmi s prostorem pro integraci 
metod z dalších oblastí rozvoje dítěte (pohybové, kognitivní, výtvarné, pracovní, jazykové 
atd.), vhodné formy, techniky a metody práce s předškolními dětmi. 
Celý seminář a veškeré jeho aktivity byly zaměřeny i na to, jak zapojit do vzdělávání i děti 
se zvláštními potřebami.

•  „Legislativa v obcích a školství“ a „Řešení konfliktních situací“ 
V první polovině prosince proběhly v prostorách Svatojakubského pivovaru v Hlubokém 
semináře zaměřené na téma legislativy v obcích a školství, především na samostatnou  
a přenesenou působnost škol s JUDr. Miroslavem Kubánkem, a dále na „Řešení konfliktních 
situací“ s MUDr. Taťjánou Horkou. 

Polytechnické vzdělávání

Manažeři projektů MAP navázali na úspěšný projekt Technické školky a díky podpoře projek-
tů MAP Rosice II a MAP Kuřim II, je možné dále rozvíjet polytechnickou výuku v celém území.
 
Workshopy probíhají následujícím způsobem:
1. Nejdříve učitelky získají teoretické informace o polytechnické výuce v MŠ
2. Učitelky si vyrobí jeden z výrobků, z manuálů Technických školek, tak aby získali znalosti 

o nářadí, se kterým budou následně pracovat s dětmi
3. Proběhne ukázková hodina s manažery Technických školek s dětmi, přímo v MŠ

V roce 2018 proběhly workshopy v Rosicích, Lelekovicích, a Lukovanech
V Moravských Knínicích bylo v rámci realizace projektu MAP Kuřim II zavedeno po-

lytechnické vzdělávání pro děti ve věku od 8–15 let, prostřednictvím zřízení pravidelného 
kroužku šití.

V MŠ Jinačovice bylo v rámci projektu MAP Kuřim II zavedeno polytechnické vzdělávání 
pro děti ve věku od 4–6 let, prostřednictvím nárazového kroužku šití.
V MŠ Tetčice bylo v rámci projektu MAP Rosice II zavedeno polytechnické vzdělávání pro děti 
ve věku od 4–6 let, prostřednictvím nárazového kroužku šití.

Projekt hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, umožňuje podporovat  
a rozvíjet zejména:
•  Technické myšlení (prostřednictvím úloh z technických oborů – stavebnictví, strojírenství, 

elektrotechnika),
•  Tvořivost (za využití poskytnutých a nakoupených materiálů a pomůcek, které budou  

z projektu dodány),
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•  Manuální zručnost (pomocí využití různého pracovního nářadí, stolků a ponků, které budou 
z projektu dodány),

•  Verbální schopnosti (díky nové technice – dataprojektoru, notebooku, plátnu, které jako 
fungující set dodaný z projektu umožní obhajobu vlastní práce a nápadů dětí).

Webové stránky projektu: www.technicke-skolky.cz

Přeshraniční spolupráce

V prosinci 2018 MAS Brána Brněnska úspěšně zahájila projekt přeshraniční spolupráce „Spo-
lečné Technické školky“, který realizujeme společně se slovenským partnerem Občianskym 
združeniem Mikroregión Fatry v Turci v rámci Operačního programu Intereg V-A, Slovenská 
republika – Česká republika.

Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnické výuky v MŠ a na prvním stupni ZŠ.

Další aktivity kanceláře MAS v roce 2018

Účast na seminářích, školeních, konferencích
Z důvodu snahy o efektivní realizaci SCLLD se pracovníci kanceláře MAS účastnili školení  
a workshopů, zaměřených především na osvojení postupů, potřebných pro vyhlašování a ad-
ministraci jednotlivých dotačních výzev. Konkrétně se jednalo o školení konané pod záštitou 
MMR, MPSV, MZE a SZIF. 

Zástupci MAS Brána Brněnska se rovněž zapojili do jednání na valných hromadách Ná-
rodní sítě MAS ČR a Krajské sítě MAS Jihomoravského kraje. 

Místní akční skupina se během roku 2018 rovněž snažila o to, aby se aktuální informace 
o vyhlašovaných výzvách co nejvíce dostaly do všeobecného povědomí subjektů v území.  
Z toho důvodu pravidelně navštěvovali z řad svých členů jednotlivé obce, neziskové organizace 
a zemědělce za účelem konzultací, ale také se účastnili jednání mikroregionů v rámci území. 

Od roku 2018 je MAS členem Pracovní skupiny Sociální v rámci NS MAS a získala tak 
možnost přímo se podílet na přípravě dalšího programového období.
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www.branabrnenska.cz

Webová prezentace MAS Brána Brněnska v roce 2018

V prosinci 2018 byly zprovozněn nový design webových stránky MAS. Stránky www.brana-
brnenska.cz nově získaly moderní vzhled, upravenou strukturu a architekturu webu tak, aby 
poskytovaly kvalitní přehled o všech novinkách a aktivitách a aby přispěly k lepší informova-
nosti o činnosti MAS v území.

Na webových stránkách MAS a facebookovém profilu MAS s názvem „Brána Brněnska žije“ se 
snažíme o zviditelnění akcí členských obcí i zájmových sdružení na území MAS a o propagaci 
dalších aktivit probíhajících v území MAS Brána Brněnska. 

https://cs-cz.facebook.com/BranaBrnenska

V provozu je také stále web www.technicke-skolky.cz, který slouží k prezentaci a sdílení ná-
padů v rámci projektu Technické školky pro účastníky projektu i širokou veřejnost. Součástí 
webu je také obsáhlá fotogalerie ze všech školek zapojených do projektu. Tento web projde  
v roce 2019 plánovanou rekonstrukcí s cílem zvýšit jeho přehlednost a atraktivitu pro čtenáře.
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www.technicke-skolky.cz

Podpora MAS Brána Brněnska, z.s., z Jihomoravského kraje

MAS Brána Brněnska, z. s., získala díky podpoře Jihomoravského kraje v roce 2018 účelovou 
dotaci na realizaci akce Podpora MAS, která spočívá v pokrytí režijních nákladů MAS. Tato do-
tace byla poskytnuta v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského 
kraje. MAS díky tomu získala prostředky ve výši 100 000 Kč. Poskytnutá dotace představuje 
max. 50 % uznatelných nákladů pro stanovení výše dotace.
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Personální zajištění MAS
Předseda
Ing. Oldřich Štarha, email: starha@branabrnenska.cz

Místopředseda
Ing. Tomáš Hájek, email: hajek@branabrnenska.cz

Kancelář MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Ing. Petra Warzechová, email: warzechova@branabrnenska.cz

Manažeři
Bc. Jana Šťastná, email: stastna@branabrnenska.cz
Ing. Jaroslav Martínek, email: martinek@branabrnenska.cz
Miloslav Kavka, email: kavka@branabrnenska.cz

Konzultační den je pondělí od 8.30 do 12.00 hod. v kanceláři MAS na adrese Křížkovského 
48/2, Kuřim.

Zájmové skupiny zvolené VH MAS Brána Brněnska:
1. rozvoj obcí, regionů,
2. podnikání, cestovní ruch, vzdělávání,
3. sport, kultura a volnočasové aktivity,
4. zemědělství, lesnictví a životní prostředí.

Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu
V roce 2018 nebyly vynaloženy žádné náklady na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Zahraniční organizační složka
Spolek neměl v roce 2018 zahraniční organizační složku.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 
vztahů
Spolek nevyvíjí žádnou činnost, která by měla negativní vliv na životní prostředí. V roce 2018 
měl spolek čtyři zaměstnance v hlavním pracovním poměru. V průběhu roku spolek uzavřel 
několik dohod o provedení práce.
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Předpokládaný vývoj 
Místní akční skupiny 
Brána Brněnska, z.s. v roce 2019

V první polovině roku 2019 se bude místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. zabývat přede-
vším tzv. „mid-term evaluací SCLLD“. Jedná se o střednědobé zhodnocení schválené Strate-
gie komunitně vedeného místního rozvoje spojené s možností provádění změn ve strategii, 
nutnost úpravy finančních plánů, aj. Dále bude po celý rok 2019 hlavním cílem Místní akční 
skupiny Brána Brněnska, z.s., pokračovat ve vyhlašování výzev dle níže uvedeného harmo-
nogramu. Díky tomu bude možné do území MAS rozdělit další alokované finanční prostředky, 
a to především na podporu komunitních center, sociálních služeb, dopravní infrastruktury, 
zemědělství a cestovního ruchu. 

Dalším cílem je udržet nastolený trend podpory vzdělávání v regionu. MAS Brána Brněn-
ska, z.s. realizuje dva projekty v rámci výzvy MŠMT MAP II, a to pro ORP Rosice a ORP Kuřim. 
Mimo mateřských a základních škol jsou do projektu nově zapojeny i základní umělecké školy. 
Rovněž je v rámci projektů podpořeno volitelné téma, zde konkrétně polytechnika.

Oblast polytechnického vzdělávání pomůže rozvíjet také projekt přeshraniční spolupráce 
„Společné Technické školky“, který realizujeme společně se slovenským partnerem Občian-
skym združeniem Mikroregión Fatry v Turci. Výstupem projektu bude nová metodiky pro poly-

technickou výuku, která bude rozšířená o úlohy vycházející ze slovenských lidových řemesl-
ných tradic a nové úlohy z našeho území.

MAS Brána Brněnska, z.s., se bude díky svému členství v Pracovní skupině pro sociální 
oblast v rámci NS MAS také přímo a aktivně podílet na přípravě následujícího programového 
období v oblasti OPZ. 
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Harmonogram výzev MAS pro rok 2019

Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita MAS Alokace výzvy

Plán vyhlášení výzvy Plán příjmu žádostí  
o podporu

Plán ukončení příjmu 
žádostí o podporu Celková alokace (CZK)

5. výzva IROP: Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 
– IROP – Komunitní centra a sociální služby Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center 03/2019 04/2019 07/2019 20 871 829 Kč

6. výzva IROP: Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 
– IROP – Dopravní infrastruktura Terminály a parkovací systémy, Bezpečnost dopravy 04/2019 05/2019 08/2019 15 831 858 Kč

7. výzva IROP: Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 
– IROP – Cyklo/dopravní infrastruktura Cyklodoprava 04/2019 05/2019 08/2019 23 631 477 Kč

Výzva MAS z OPZ č. 5 - MAS Brána Brněnska, z.s.  
– Prorodinná opatření III Příměstské tábory, dětské skupiny 02/2018 02-04/2018 04/2018 1 379 321, 25 Kč

Výzva MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace ÚSES  
a Protierozní opatření

Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,  
Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES,  
realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,                 
Opatření zamezující vodní a větrné erozi

02/2018 02-06/2018 06/2018
3 000 000 Kč 

na opatření ÚSES                 
2 000 000 Kč 

na Protierozní opatření
Výzva MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace sídelní 
zeleně

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch 
a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně 02/2018 03 – 10/2019 10/2019 5 000 000 Kč
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Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita MAS Alokace výzvy

Plán vyhlášení výzvy Plán příjmu žádostí  
o podporu

Plán ukončení příjmu 
žádostí o podporu Celková alokace (CZK)

Výzva PRV č. 5 

Fiche č. 1Investice do zemědělských podniků*

04/2018 05/2018 07/2018
Alokace bude nastavena 
na základe mid-term  
evaluace

04/2018
Fiche č. 2 Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských produktů*
Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura*
Fiche č. 4 Podpora investic na založení  
nebo rozvoj nezemědělských činností*
Fiche č. 5 Podpora agroturistiky*
Fiche č. 6 Neproduktivní investice v lesích*
Fiche č. 7 Investice do lesnických technologií  
a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace 
a uvádění na trh*
Fiche č. 8 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER*

* O vypsání konkrétních fichí/opatření bude rozhodnuto 
na základě mid – term evaluace SCLLD
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Finanční zpráva 
a hospodářský výsledek 2018 

Aktiva (v tis. Kč) k 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018
Aktiva celkem 931 5 652
Dlouhodobý majetek celkem 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0 0
Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 0 0
Krátkodobý majetek celkem 931 5 652
Zásoby 0 0
Nedokončená výroba 0 0
Výrobky 0 0
Pohledávky celkem 516 231

Rozvaha
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Aktiva (v tis. Kč) k 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018
Odběratelé 0 0
Poskytnuté provozní zálohy 0 0
Daň z příjmů 0 0
Ostatní daně a poplatky 1 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem 514 231
Jiné pohledávky 1 0
Krátkodobý finanční majetek 415 5 421
Pokladna 0 0
Účty v bankách 415 5 421
Jiná aktiva celkem 0 0
Náklady příštích období 0 0
Příjmy příštích období 0 0

Pasiva (v tis. Kč) k 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018
Pasiva celkem 931 5 652
Vlastní zdroje celkem 610 688
Jmění celkem 178 178
Vlastní jmění 178 178
Fondy 0 0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0
Výsledek hospodaření celkem 432 510
Účet výsledku hospodaření 0 79
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 48 0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 384 431
Cizí zdroje celkem 321 4 964
Krátkodobé závazky celkem 321 1
Dodavatelé 1 0
Přijaté zálohy 0 1
Zaměstnanci 0 0
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 0
Závazky k institucím soc. zabezpečení  
a veřejného zdrav. pojištění 0 0

Ostatní přímé daně 0 0
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Pasiva (v tis. Kč) k 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 320 0
Jiné závazky 0 0
Dohadné účty pasivní 0 0
Jiná pasiva celkem 0 4 963
Výnosy příštích období 0 4 963 

Komentář k významným položkám rozvahy

Stav majetku a závazků k 31.12. 2018 v Místní akční skupině Brána Brněnska,z.s., je následující:

a) aktiva 

Pohledávky 231 tis. Kč
Na řádku 64 rozvahy je uvedena částka 231 tis. Kč. Jde o zúčtování nároků na dotace, které 
se vztahují k nákladům vynaloženým v roce  2018, ale nebyly dosud proplaceny. Konkrétně se 
jedná o dva nároky na dotace a to na projekt A-MMR-náklady na provoz a vybavení kanceláře 
– 192 tis. Kč, dále J-Společné Technické školky – 39 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek celkem 5 421 tis. Kč
Krátkodobý finanční  majetek  jsou pouze  peněžní  prostředky  deponované na jednom účtě  
v České spořitelně, a.s..

b) pasiva

Pasiva MAS BB v souhrnné výši 5 652 tis. Kč jsou součtem vlastních zdrojů MAS BB ve výši 
688 tis. Kč a  4 964 tis. Kč cizích zdrojů.

Jmění celkem 178 tis. Kč
představuje hodnotu majetkového vkladu zakladatelů účetní jednotky.

Výsledek hospodaření celkem 510 tis. Kč
Jedná se o účetní zisk za rok 2013 = 221 tis. Kč + ztráta z roku 2012 = -112 tis. Kč+účetní zisk 
za rok 2014=322 tis. Kč+účetní ztráta z roku 2015 = -128 tis. Kč + účetní zisk z roku 2016 = 
81 tis. Kč+ účetní zisk z roku 2017 = 48 tis. Kč + účetní zisk z roku 2018 = 79 tis. Kč

Cizí zdroje jsou tvořeny krátkodobým závazkem 1 tis. Kč a výnosy příštích období v celkové 
výši 4 963 tis. Kč.

Krátkodobý závazek 1 tis. Kč: 
Jedná se přijatou zálohu na úhradu členských příspěvků za rok 2019.

Jiná pasiva – Výnosy příštích období 4 963 tis. Kč
Skládá se ze tří položek. Prvním výnosem  příštích období – je  část z dotace poskytnuté  
v roce 2018 (celkem 2 829 tis. Kč) na projekt – CC MAP Kuřim II – 2 314 tis. Kč. Druhou po-
ložkou je část darů  poskytnutých  v roce 2018 (celkem 53 tis. Kč)  na financování projektu 
J-Společné technické školky – 47 tis. Kč. Posledním výnosem příštích období je část z dotace 
poskytnuté v roce 2018 (celkem 3 124 tis. Kč) na projekt – DD MAP Rosice II – 2 602 tis. Kč.
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Výkaz zisku a ztráty
Náklady (v tis. Kč)  k 31. 12. 2018
Náklady (v tis. Kč) k 31.12. 2018
Náklady celkem 3 422
Spotřebované nákupy a nakupované služby 594
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 142
Náklady na cestovné 99
Náklady na reprezentaci 68
Ostatní služby 285
Osobní náklady 2 788
Mzdové náklady 2 125
Zákonné sociální pojištění 655
Ostatní sociální pojištění 8
Daně a poplatky 1
Daně a poplatky 1
Ostatní náklady 14
Úroky 0
Kurzové ztráty 0
Jiné ostatní náklady 14
Dary 0
Poskytnuté příspěvky 25

Náklady (v tis. Kč)  k 31. 12. 2018
Poskytnuté členské příspěvky 25
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 0
Prodané cenné papíry a podíly 0

Výnosy (v tis. Kč)  k 31. 12. 2018
Výnosy celkem 3 501
Provozní dotace 3 124
Provozní dotace  3 124
Přijaté příspěvky 296
Přijaté příspěvky (dary) 35
Přijaté členské příspěvky 261
Tržby za vlastní výkony a za zboží 81
Ostatní výnosy 0
Výnosové úroky 0
Jiné ostatní výnosy 0
Výsledek hospodaření před zdaněním 79
Výsledek hospodaření po zdanění 79
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Komentář k významným položkám výkazu zisku a ztráty 

Náklady v celkové výši 3 422 tis. Kč, které lze položkově rozdělit takto:
Spotřebované nákupy a nakupované služby za 594 tis. Kč
Spotřeba materiálu za 142 tis. Kč
V rámci projektu A-MMR-Provoz a vybavení kanceláře byl spotřebován materiál ve výši 35 tis. 
Kč, další částkou jsou materiálové náklady za 32 tis. Kč, které byly spotřebovány u projektu 
CC-MAP Kuřim II a 21 tis. Kč u projektu DD – MAP Rosice II. Na semináře k technickým školkám  
byla spotřeba materiálu za 9 tis. Kč.  Další materiálové náklady byly ve výši 31 tis. Kč  u pro-
jektu CH-Podpora MAS BB. Náklad za 2 tis. Kč byl spojen s projektem E – Klimagrun. Poslední 
materiálovou položkou je pořízení nářadí a materiálu pro projekt J – Společné Technické školky 
za 12 tis. Kč.

Cestovní náklady s hodnotou 99 tis. Kč 
Jsou spojeny s projektem-A-MMR-21 tis. Kč, CH-Podpora MAS BB-43 tis. Kč. CC MAP Kuřim II – 8 
tis. Kč, DD – MAP Rosice II – 14 tis. Kč, D – Technické školky 5 tis. Kč, E – Klimagrun – 1 tis. Kč 
a J-Společné Technické školky 7 tis. Kč.

Náklady na reprezentaci ve výši 68 tis. Kč.
Je částka, která byla použita na úhradu vzniklých nákladů za občerstvení v rámci  projektů: 
CC MAP II Kuřim-22 tis. Kč, DD MAP II Rosice-26 tis. Kč, CH-Podpora BB-18 tis. Kč, E-Klimagrun 
-1 tis. Kč a D – Technické školky – 1 tis. Kč.

Ostatní služby za 285 tis. Kč 
Jsou to náklady na služby u jednotlivých projektů. 

Další nákladovou položku představují osobní náklady v celkové výši 2 788 tis. Kč. Jedná 
se o náklady mzdové v částce 2 125 tis. Kč, zákonné sociální pojištění v hodnotě 655 tis. Kč 
a zákonné pojištění zaměstnanců 8 tis. Kč.

A-MMR 189
CC MAP II Kuřim 27
J- Společné Technické školky 1
DD-MAP II Rosice 23
CH-Podpora  MAS BB 41
E - Klimagrun 4
Celkem projekty (A až Ž) 285

A-MMR 1 343
CC-MAP Kuřim II    332
DD -  MAP  Rosice II 335
J – Společné Technické školky   22
CH-Podpora  MAS BB  76
D – Technické školky  15
I - Poradenství    2
Celkem projekty (A až Ž) 2 125
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Ostatní náklady ve výši 14 tis. Kč představují bankovní poplatky v částce 6 tis. Kč, nevypla-
cenou dotaci za rok 2017 na projekt A – MMR ve výši 6 tis. Kč a 2 tis. Kč činila vratka nevyčer-
pané dotace za rok 2016 a 2017 na projekt D – MAP Rosice.

Dále spolek uhradil členské příspěvky v celkové výši 25 tis. Kč NS MAS (15 tis. Kč) a KS MAS 
(10 tis. Kč).

Hospodaření MAS BB skončilo účetním ziskem ve výši 79 tis. Kč. Tento zisk je dán rozdílem 
výnosů a nákladů. 

Výnosy v celkové výši 3 501 tis. Kč realizovala MAS BB  pouze z hlavní činnosti. 
Tržby z prodeje služeb ve výši 81 tis. Kč jsou vystavené faktury za služby v oblasti poradenské 
a vzdělávací.

Přijaté příspěvky celkem za 296 tis. Kč se skládají z přijatých členských příspěvků, které jsou 
na základě vystavených faktur v celkové výši 261 tis. Kč a přijatých darů za 35 tis. Kč.

O provozní dotaci bylo účtováno do výnosů v částce 3 124 tis. Kč.

Výkaz cash flow
Označení Skutečnost
P Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 415
Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 79
A.1 Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek a umořování opravné položky k nabyté-
mu majetku

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 
A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků)

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapi-
tálu a mimořádnými položkami 79

A.2. Změna stavu nepeněžních složek  pracovního kapitálu  4927

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení 
a dohadných účtů aktivních 285

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časové-
ho rozlišení a dohadných účtů pasivních

4642

A.2.3. Změna stavu zásob
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 5006
A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů)
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Označení Skutečnost
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.**+A.3.+A.4.+A.5.+A.6.) 5 006
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0
F. Čisté zvýšení, resp. Snížení peněžních prostředků (A.***+B.***+C.***) 5 006
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P.+F.) 5 421

Náklady a výnosy na hlavní činnost a správu spolku
Náklady v tis. Kč  

k 31. 12. 2018
Výnosy v tis. Kč  

k 31. 12. 2018
Mzdové náklady včetně odvodů
Cestovné
Telefony,internet,www stránky
Pronájem kanceláře
Externí služby
Ostatní 1
Členské příspěvky 25 261
Celkem náklady a výnosy na správu společnosti 26 261

Náklady v tis. Kč  
k 31. 12. 2018

Výnosy v tis. Kč  
k 31. 12. 2018

A-MMR-náklady na provoz o vybavení kanceláře 2 057 1 949
CC-MAP Kuřim II-Místní akční plán pro ZŠ a MŠ v ORP Kuřim   514  514
DD-MAP Rosice II-Místní akční plán pro ZŠ a MŠ  v ORP Rosice  522 522
D-MAP  Rosice     2    0
D – Technické školky  29 49
E –Klimagrun, stromy    8 23
I - Poradenství    2   9
J – Společné Technické školky   46  46
CH – Podpora MAS BB 216                128
Celkem              3 422             3 501
Hospodářský výsledek 79
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Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim

www.branabrnenska.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Projekt:

MAS BRÁNA BRNĚNSKA
je spolufinancován Evropskou unií.

A

F


