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Úvod Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., (dále MAS) je na politickém rozhodování ne-
závislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sfé-
ry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje 
na rozvoji venkova, zemědělství a získávání fi nanční podpory z EU a z národních progra-
mů pro svůj region metodou LEADER. Základním cílem naší MAS je zlepšování kvality 
života, životního prostředí ve venkovských oblastech a podnikání. Jedním z nástrojů, 
kterým bude MAS využívat, je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

MAS Brána Brněnska, z.s., je tvořena katastry 61 obcí s cca 79 900 obyvateli 
a 48 členskými subjekty – právnickými osobami, fyzickými osobami a veřejnými subjekty.
Základními cíli MAS je rozvoj regionu ve všech relevantních oblastech: směřování 
k soběstačnosti, respekt k historii a tradicím, využívání potenciálu území, zvyšování 
životní úrovně lidí a funkční i estetické zkvalitňování životního prostředí. Členové MAS 
Brána Brněnska, z.s., se podílejí na vzniku, rozvoji a fungování této organizace. Společně 
s týmem na tvorbu SCLLD pracovali členové MAS Brána Brněnska, z.s., na schválení 
SCLLD pro plánovací období 2014–2020.
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Název: MAS Brána Brněnska, z.s. 
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Datum založení: 07. 06. 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

Předmět činnosti

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;

Základní údaje o území 
MAS Brána Brněnska, z.s.
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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 dotče-
ného regionu a podpory regionálních činností uskutečňovaných v rámci partnerské spo-
lupráce a je zřízen na dobu neurčitou. 

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

Území působnosti 
MAS Brána Brněnska, z.s. 
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Členové a orgány sdružení 
v roce 2016

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
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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

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
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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 2016 nepřistoupil do MAS Brána Brněnska, z.s., žádný nový člen.
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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
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Orgány MAS k 31. 12. 2016

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, o.s. 5. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
6. Sdružení umění, zábavy a tance 6.  Regionální úzkoozchodná železnice o.p.s. 6. POOSLAVÍ Nová ves, družstvo
7. Orel jednota Čebín 7. Tělovýchovná 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, a.s.   

K tomu, aby MAS Brána Brněnska, z.s., mohla rozdělovat již alokované fi nanční prostřed-
ky, musí mít schválenou strategii komunitně vedeného rozvoje. Tuto strategii schválilo 
Ministerstvo pro místní rozvoj dne 20. 1. 2017. 
   podnikatelský sektor      neziskový sektor      veřejný sektor

Valná hromada MAS Brána Brněnska, z.s., projednala a schválila v Kuřimi dne 8. 12. 
2016 návrh nových upravených stanov – jednalo se o doplnění některých činností MAS 
a o změnu adresy. Tyto změny jsou v souladu s požadavky Státního zemědělského inter-
venčního fondu (SZIF) a Ministerstva zemědělství (MZE). 
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MAS Brána Brněnska, z.s., připravuje dle harmonogramu 
výzev pro rok 2017 tyto výzvy:

Název výzvy MAS, 
popř. číslo Aktivita Opatření/

Podopatření Isg

MAS Alokace výzvy Odhad

Plán na vyhlášení 
výzvy

Plán příjmu 
žádostí 
o podporu

Plán ukončení 
příjmu žádostí 
o podporu 

Celková alokace 
(CZK) Počet projektů Průměrná 

velikost projektu

Podpora infrastruktury 
pro předškolní a školní 
vzdělávání

Aktivity jsou zaměřeny na: rozvoj infrastruktury pro předškolní 
a školní vzdělávání,
• podporu zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin,
• MŠ, ZŠ, SŠ,
• podporu celoživotního vzdělávání,
• podporu sociální inkluze v MŠ, ZŠ a SŠ,
• zajištění rozvoje žáků a studentů ZŠ, SŠ a celoživotního

vzdělávání v následujících klíčových kompetencích: 
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických 
a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce 
s digitálními technologiemi.

Cílem opatření je podpora vzdělávání v klíčových
kompetencích a sociální inkluze v oblasti školství 
a celoživotního vzdělávání.

IROP č. 6 – předškolní 
vzdělávání 05/2017 06/2017 09/2017 25 300 160 Kč 5 5,5 mil. Kč
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Název výzvy MAS, 
popř. číslo Aktivita Opatření/

Podopatření Isg

MAS Alokace výzvy Odhad

Plán na vyhlášení 
výzvy

Plán  příjmu 
žádostí 
o podporu

Plán ukončení 
příjmu žádostí 
o podporu 

Celková alokace 
(CZK) Počet projektů Průměrná 

velikost projektu

Prorodinná opatření MAS 
Brána Brněnska, z.s.

Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech (Specifi cký cíl 2.3.1 OPZ). 

Ve výzvě MAS jsou podporovány pouze aktivity, které mají přímý 
dopad na cílové skupiny, podpora prorodinných opatření, 
příměstských táborů, dětských skupin.

2. Sociální začleňování 
a boj s chudobou 04/2017 04/2017 05/2017 5 366 000 Kč 5 1 mil.Kč

PRV č. 4 – Podpora 
investic na založení 
nebo rozvoj nezeměděl-
ských činností

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských 
činností dle Klasifi kace ekonomických činností (CZ-NACE), 
viz fi che č. 4. 

Článek 19, odstavec 
1., písmeno b) 05/2017 06/2017 06/2017 5 043 750 Kč 5 1 mil.Kč
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Další aktivity 
MAS Brána Brněnska, z.s.

Účast na seminářích, školeních, konferencích

MAS Brána Brněnska, z.s., respektive její statutární zástupci a manažeři, se účastnili 
školení MZE a SZIF, školení na Úřadu vlády, v sídle JMK a další. Obsah školení se týkal 
tvorby SCLLD, projektu MAP, vzniku sociálních podniků, sociálního podnikání a projektů 
MAS z PRV.

Webová prezentace MAS Brána Brněnska v roce 2016

Stránky www.branabrnenska.cz byly průběžně doplňovány aktualitami rozdělenými 
na formální informace z MAS Brána Brněnska a dále k zviditelnění akcí členských obcí 
i zájmových sdružení na území MAS. 
 

Pro zasílání žádostí o propagaci kulturních akcí včetně příspěvků do zpravodaje byl 
členům MAS zpřístupněn e-mail redakce@branabrnenska.cz.

V provozu je stále web www.technicke-skolky.cz sloužící k prezentaci a sdílení 
nápadů v rámci projektu „Technické školky“ pro účastníky projektu i širokou veřejnost. 
Součástí webu je také obsáhlá fotogalerie ze všech školek zapojených do projektu. 
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Jednání MAS Brána Brněnska, z.s. V roce 2016 se konaly celkem dvě valné hromady.

Valné hromady MAS Brána Brněnska, z.s.:

Datum konání: 4. 2. 2016
Místo konání: Club Escape, zámek Kuřim
Přijatá usnesení:
• schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015
• schválení rozpočtu na rok 2016
• schválení SCLLD a podání SCLLD do 4. 1.
• schválení zřízení dalšího pracovního místa v MAS s fi nančním příspěvkem 

od Úřadu práce
• schválení podání žádosti 4. 2. a žádosti na podporu MAS 2016 z prostředků JMK
• schválení účasti spolku na projektu Aktivizace rozvojového potenciálu 
•  schválení vystoupení Ing. Jana Plačka z programového výboru a současně schválení 

jako nového člena programového výboru TOS Kuřim-OS, a.s. zastoupeného 
Ing. Jiřím Michelem

• schválení změny adresy sídla i kanceláře MAS                                
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Datum konání: 8. 12. 2016
Místo konání: Club Escape, zámek Kuřim
Přijatá usnesení: 
•  VH MAS schvaluje, že MAS bude zvát na akce nad rámec projektu MAP Kuřim a MAP 

Rosice pouze školy, které se budou chtít podílet na úhradě nákladů, které vznikly 
MAS již před podáním žádostí o poskytnutí dotací, a to ve výši 7 500 Kč za jednu 
školu nebo školku. 

•  Schvaluje výši členských příspěvků na rok 2017, obce a mikroregiony 3 Kč/obyvatele 
a podnikatelé a neziskovky 1 000 Kč.

•  VH MAS schvaluje změnu stanov Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., 
a to z původní adresy Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim na Křížkovského 48/2, 
664 34, Kuřim.

• VH MAS schvaluje přijetí úvěru ve výši 800 tis. Kč se splatností do 31. 5. 2017 
na fi nancování projektů MAP Kuřim, MAP Rosice a Provozní a animační výdaje – SC 4.2. 
Zajištění úvěru bude zastavením pohledávek z účtu a blankosměnkou. Valná hromada 
pověřuje předsedu k jednání s bankou a k podpisu úvěrové smlouvy.

•  VH MAS schvaluje přijetí nového pracovníka v roce 2017 na základě výběrového řízení.
•  VH MAS schvaluje složení výběrové komise MAS. 
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Propagace MAS Brána Brněnska, z.s., 
projekty v roce 2016

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 mikroregionů, 
měst a obcí v dlouhodobé perspektivě. Činnost MAS bude 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 regionu a také umění 
využití jeho bohatých přírodních, kulturních zdrojů a vzdělanosti. MAS bude také navazovat 
aktivní spolupráci s dalšími regiony a předávat zkušenosti s tvorbou místního partnerství.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Veškerá činnost MAS Brána Brněnska, z.s., je založena na principech naplňujících vizi 
Evropy 2020: Přístup zdola-nahoru.

Pro přípravu strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou klíčovým prvkem 
místní aktéři, kteří dokážou nejlépe zhodnotit stávající situaci, defi novat oblasti, kterým 
je potřeba věnovat pozornost, stanovit priority pro další směry rozvoje regionu a pro-
blémové okruhy, které je potřeba přednostně řešit. Podstatný je názor veřejnosti, který 
vyplynul z jednání kolem kulatých stolů, jednání se starosty, jednání s neziskovými orga-
nizacemi, jednání s podnikateli, jednání s občany, jednání se zemědělci apod.

Využití potenciálu lidí i území, partnerství a spolupráce a další.
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Informace o termínech odevzdání SCLLD

SCLLD jsme odevzdali 26. 2. 2016, 22. 6. 2016 proběhlo schválení formálních náleži-
tostí dotace o 30 pracovních dní později oproti stanovené lhůtě; 
věcná kontrola od ministerstev proběhla 16. 8. 2016, to je o 7 pracovních dní později; 
hlavní obsah připomínek byl obsah indikátorů; 

SCLLD po 2 kole věcných oprav jsme odevzdali 9. 9. 2016, připomínky z minister-
stva došly 7. 11. 2016, o 11 pracovních dní později; 

Opravy do 3. kola byly zaslány 22. 11. 2016.

Celkem ze strany ministerstev na SCLLD 48 pracovních dní zpoždění, tj. cca 
2,5 měsíce. 

MAS Brána Brněnska, z.s., má SCLLD schválenou (začátkem roku 2017), aktualizace 
SCLLD bude možná v roce 2018.

MAP Rosice

Projektem dojde ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rosice (SO ORP) 
k vytvoření MAP (Místního akčního plánu) pro celkem 20 MŠ a ZŠ. V území SO ORP Rosice 
se pravidelně školy, ředitelé ani pedagogové nescházejí, mezi školami na území ORP 
Rosice chybí společné plánování v oblasti vzdělávání, přenos zkušeností, sdílení aktivit 
i další spolupráce.

Místní akční plán (MAP) bude v území SO ORP Rosice podporovat a nastavovat spo-
lečné plánování škol ve vzdělávání, podpoří vznik aktivit a partnerství mezi školami a 
dalšími aktéry ve vzdělávání v regionu. MAP přispěje k sdílení aktivit v území a k rozvoji 
již existujících aktivit. MAPem bude zahájena komunikace škol, zřizovatelů, neziskových 
organizací, rodičů a dalších aktivních aktérů ve vzdělávání v území mezi sebou. MAPem 
bude vytvořen dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v SO ORP 
Rosice a v území doje k rozvoji kultury učení, koncepčnímu rozvoji vedení a motivace 
pracovníků ve školství, inkluze ve školách SO ORP Rosice, metodické pomoci pedagogům 
při inkluzi, nastavení metodické pomoci pedagogům ve školách ORP Rosice, zlepšení mo-
tivace žáků i učitelů a nastavení trvalého pedagogického rozvoje škol. Dojde k vytvoření 
partnerství škol a vytvoření partnerství se zřizovateli a vytvoření dalších partnerství se 
vzdělávacími institucemi v území a aktivními aktéry ve vzdělávání. Dojde k vytvoření 
společné vize ve vzdělávání a stanovení reálných priorit a procesů k jejich naplnění.

Projekt zahájený 1. 1. 2016 je v realizaci a bude ukončen 30. 4. 2017.
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MAP Kuřim 

Projektem dojde v SO ORP Kuřim k vytvoření MAP (Místního akčního plánu) pro celkem 
14 MŠ a ZŠ. V území SO ORP Kuřim se pravidelně scházejí ředitelé škol 1x ročně za úče-
lem přenosu informací ze státní správy. Setkání svolává pracovník MěÚ Kuřim v oblasti 
školství, probíhá na MěÚ Kuřim a trvá cca 1 hod. Mezi školami na území ORP Kuřim chybí 
společné plánování v oblasti vzdělávání, přenos zkušeností, sdílení aktivit i další spolu-
práce, chybí sdílení a přenos dobrých zkušeností, setkávání pedagogů.

Místní akční plán (MAP) bude v území SO ORP Kuřim podporovat a nastavovat spo-
lečné plánování škol ve vzdělávání, podpoří vznik aktivit a partnerství mezi školami a 
dalšími aktéry ve vzdělávání v regionu, MAP přispěje k sdílení aktivit v území a rozvoji 
již existujících aktivit. MAPem bude zahájena komunikace škol, zřizovatelů, neziskových 
organizací, rodičů a dalších aktivních aktérů ve vzdělávání v území mezi sebou. MAPem 
bude vytvořen dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v SO ORP 
Kuřim a v území doje k rozvoji kultury učení, koncepčnímu rozvoji vedení a motivace 
pracovníků ve školství, inkluze ve školách SO ORP Kuřim, metodické pomoci pedagogům 
při inkluzi, nastavení metodické pomoci pedagogům ve školách SO ORP Kuřim, zlepšení 
motivace žáků i učitelů a nastavení trvalého pedagogického rozvoje škol. Dojde k vytvo-
ření partnerství škol a vytvoření partnerství se zřizovateli a vytvoření dalších partnerství 
se vzdělávacími institucemi v území a aktivními aktéry ve vzdělávání. Dojde k vytvoření 
společné vize ve vzdělávání a stanovení reálných priorit a procesů k jejich naplnění. 
Projekt byl zahájen v 02/2016, při osobním setkání s řediteli a pedagogy byla zjištěna 

potřeba lektorské činnosti podporující rozvoj lidských zdrojů, zabránění pocitu vyhoření, 
zlepšení komunikace vedení škol s pedagogy, rodiči.

Projekt byl zahájen k 1. 5. 2016, je v realizaci a bude ukončen 30. 9. 2017.

Provoz MAS – 6. výzva v IROP - provozní a animační výdaje SC 4.2.

Předmětem projektu je zajištění provozu a potřebného vybavení kanceláře MAS Brána 
Brněnska, z.s., při přípravě a následné realizaci I. etapy SCLLD MAS Brána Brněnska, z.s., 
v období od roku 2015 do konce roku 2018. Strategie CLLD MAS Brána Brněnska, z.s., 
je zpracována pro 61 obcí a pro její úspěšnou realizaci je nezbytné mít zajištěn kvalitní 
pracovní tým a potřebné zázemí (kancelář). Cílem projektu je naplnění SCLLD Místní 
akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 

Žádost byla odevzdána 25. 11. 2016.  Žádost je podána na fi nancování provozu 
od roku 2015 do 31. 12. 2018
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Technické MŠ v roce 2016

Projekt spolupráce „Technické školky“
Projekt vymysleli zástupci České manažerské asociace, o.s., ve spolupráci s ostatními 
partnery  (VUT Brno, Prefa Kompozity). Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou 
věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich: 
•  TECHNICKÉ MYŠLENÍ (prostřednictvím úloh z technických oborů – stavebnictví, strojí-

renství, elektrotechnika), 
•  TVOŘIVOST (za využití poskytnutých a nakoupených materiálů a pomůcek, které bu-

dou z projektu dodány),
•  MANUÁLNÍ ZRUČNOST (pomocí využití různého pracovního nářadí, stolků a ponků, které 

budou z projektu dodány), 
•  VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI (díky nové technice – dataprojektoru, notebooku, plátna, které 

jako fungující set dodaný z projektu umožní obhajobu vlastní práce a nápadů dětí).

Obsahem projektu pro vybrané školky je vybavení potřebnými technickými pomůc-
kami a materiálem pro realizaci úkolů a v průběhu roku zapojení dětí a učitelek do jed-
notlivých úloh. Každá zapojená školka absolvuje v průběhu školního roku realizaci úlohy 
„auta, lodě, letadla“.

Školky se navíc samostatně zapojují vlastními nápady - např. výroba modelu trak-
toru, stavby domečků pro panenky, výrobou vánočních ozdob z balzy, výroba pexesa, 
výroba dopravních značek i výroba nábytku pro panenky. Ve školce v Boskovicích dokonce 

s pomocí aktivního dědečka s dětmi rozmontovávali motor z malé motorky a vysvětlo-
vali si společně, jak funguje.

Projekt je ve fázi udržitelnosti a školky tak pokračují v technickém vzdělávání.

Webové stránky projektu: www.technicke-skolky.cz
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Podpora obnovy a rozvoje venkova 
– Ministerstvo pro místní rozvoj

Manažeři MAS Brána Brněnska, z.s., zpracovali pro obce, které měly zájem (Rozdrojovice, 
Nové Bránice), žádosti do tohoto dotačního titulu. Obce tento dotační titul využívají 
na opravu kulturních památek, opravu místních komunikací, obnovu či výstavbu spor-
tovišť apod.

Navázání spolupráce se zahraničními MAS „Projekt spolupráce 
se slovenskou MAS „Občianske združenie Mikroregión Fatry 
v Turci“

Cílem projektu je výměna zkušeností a informací mezi jednotlivými cílovými skupina-
mi. Děti a mládež a také zástupci mikroregionu si rozšíří kulturní obzory. Výsledek rea-
lizace investičního záměru poskytne služby hlavně v oblasti regionálního a národního 
povědomí dětí v oblasti slovenské a české lidové kultury (pohádky) a dojde k zatraktiv-
nění regionu pro návštěvníky, čímž se zvýší potenciál pro přeshraniční cestovní ruch, 
ať už ve formě táborů, škol v přírodě, ale také v podobě individuálních návštěv rodin 
s dětmi v obou partnerských regionech. Partneři projektu získají další znalosti o pře-
shraničním regionu, naučí se prezentovat tradice ve vztahu k podpoře cestovního ru-
chu a na základě zkušeností druhé strany získají vědomosti v oblasti tvorby destinač-

ního managementu a příležitosti pro diskutování jeho základních principů.

Projekt podávala slovenská strana (žadatel), náplní je vytvoření nových odpočin-
kových míst a panelů na cyklostezce Kuřim – Lipůvka, MAS Brána Brněnska, z.s., je 
partner projektu.

V náplni projektu je i společná účast partnerů na cyklistických závodech na Slovensku 
i v Čechách (předpokládáme účast žáků základních škol, výměnný pobyt).

ERASMUS
Hlavním cílem projektu spolupráce je rozvíjet schopnosti pedagogů tak, aby dokázali 
budit a šířit u dětí již v předškolním věku zájem o techniku, zlepšit schopnost přijí-
mat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a hravou formou, přiměřenou 
věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost 
a manuální zručnost. Zapojit do technického vzdělávání místní fi rmy, zajistit hrdost 
dětí, rodičů na místní tradice, manuální zručnost, řemesla a tvořivost. Zajistit rozvoj 
a přenos těchto dovedností za hranice ČR a získat poznatky z této oblasti v zahraničí. 
Zajistit spolupráci škol, fi rem, veřejnosprávních organizací a nadnárodní spolupráci.

Žádost podána 30. 3. 2016, hlavní náplň „Technické školky“, byla zamítnuta 
z důvodu nedostatečného počtu bodů, v dalším kole bude žádost do Erasmu znovu 
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podána. Malý počet bodů byl přidělen z důvodu nízkého počtu zahraničních setkání 
partnerů projektu.

Podpora MAS Brána Brněnska, z.s., z JMK
Koncem roku 2016 obdržela MAS Brána Brněnska, z.s., účelovou dotaci od Jihomoravské-
ho kraje na základě Dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kra-
je“ na realizaci akce Podpora MAS. Příjemci byla poskytnuta dotace ve výši 135 000 Kč.
Poskytovaná dotace představovala max. 70 % uznatelných nákladů pro stanovení výše 
dotace. Dotace byla použita k úhradě mezd, režijních nákladů a vybavení kanceláře.

Aktivizace rozvojového potenciálu

Na území Jmk působí 18 MAS, polovina úspěšně realizovala svou strategii z období 2007
-2013. Všechny MAS předložily žádosti o standardizaci MAS řízenou MZe, dokončují a 
komunitně projednávají strategie na období 2014-2020, jež budou předkládat na MMR. 
Toto přechodné období MAS vnímají jako příležitost pro bližší spolupráci spolu navzájem 
a také s vedením svého kraje. 

MAS JMK, vnímají snahu některých organizací konkrétně pojmenovat místní pro-
jevy klimatických změn na svých územích a hledat řešení, jak se těmto změnám při-
způsobit či předcházet důsledkům klimatických změn. MAS podporují snahu Celostátní 
sítě pro venkov i vedení Jihomoravského kraje věnovat pozornost nejvýznamnějším kli-
matickým důsledkům v Jmk – sucha, povodně, eroze půdy. Jedním z řešení je ozele-
nění krajiny realizací projektu s názvem: „Milion stromů pro Jihomoravský kraj“, 
tedy výsadbou stromů vhodných odrůd v krajině. Tento projekt, kterému bude rozumět 
i široká veřejnost, by mohl být velkým společensky pozitivním vzestupem aktivity veřej-
nosti. MAS by chtěly v tomto dlouhodobém společensky i ekologicky prospěšném projektu 
hrát svou přirozenou roli.

Hlavní náplň projektu: 
 a) aktivizace zaměstnanců MAS školením pro zvýšení absorpční schopnosti 
potenciálních žadatelů EU dotací v území MAS JMK
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Aktivity   
• Série informačních školení dle OP a dalších okruhů (facilitace a měkké dovednosti 

– MAP, veřejné zakázky, veřejná podpora, účetnictví, fundraising, řízení NNO)
•  Zpracování projektových listů a šablon
•  Vytvoření a podpora partnerské sítě na krajské úrovni (vybudování krajského 

rozvojového partnerství pro přípravu a realizaci projektů, nastavení spolupráce)
•  Vzdělávání aktérů potenciálně zapojených do přípravy a realizace strategií i projektů 

spolufi nancovaných z prostředků EU 

Výsledky:
Připravené a vzdělané týmy MAS Jmk včetně nových zaměstnanců pro maximální využití 
programů EU v území Jihomoravského kraje

b) aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství 
a vinařství na jižní Moravě

Aktivity:
• zjištění a sběr údajů o možnostech výsadby a sadebním materiálu  
• připravit granty a projekty na výzkum a pokusné množení, udržení genofondu 

– Mendelova univerzita (Brno, Lednice) – gestor MAS Strážnicko
• kvalitní společenská propagace cílená na mladé, rodiny, obce, zemědělce 

– facebook, www s počítadlem a redakčním přístupem, rádio, televize happeningy, 
atp. – každá MAS   

•  souběžně prosazovat (kde jsou vinohrady) ekologické a environmentální vinařství, 
koordinace malovinařů a zahrádkářů - ovocnářů, vinařská gastronomie a krátké 
řetězce v místě   

•  iniciovat množení stromků – pěstební školky – stávající i nově vzniklé podniky z pro-
jektů – každá MAS  

•  iniciovat pilotní projekty výsadeb – každá MAS s realizací výsadeb od r. 2016
•  iniciovat pilotní projekty užití ovoce – malé sušárny, moštárny (vč. šťáv a koncentrátů), 

výrobny marmelád (vč. želé), malé ovocné lihovary (vč. macerátů) – každá MAS 
s realizací od r. 2018

•  iniciovat pilotní projekty propagace ovoce v cestovním ruchu – komplexní gastrona-
bídka, slavnosti obcí – Boleradice, Velké Pavlovice, Hustopeče, Hrušky spojit s propa-
gací vína (vždyť víno je produkt ovocného keře) – každá MAS s realizací od r. 2016

•  připravit na dotační tituly další výsadby ovocných dřevin do krajiny jižní Moravy 
– každá MAS od r. 2018 

Dotace JMK (na přípravu a propagaci, koordinaci v MAS) 
• od 2016 PRV (Opatření – diversifi kace zem. činnosti, podnikatelé); OPŽP (podpora 

biodiversity, výsadby na nelesní půdě), IROP (školy, sociální podnik aj.) – nositelé 
konkrétních projektů pro naplnění programu jsou všichni případní partneři programu 
– MAS, JMK, Mendelu a další

•  odbyt ovoce a výrobků z něj – především miniprovozy v rámci krátkých ře-
tězců – zařízení obcí, JMK – školy, DPS, nemocnice, pro koordinovaný místní cestovní 
ruch (destinační management) – infocentra, pohostinství, ubytování.
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Personální zajištění, 
další informace

Předseda 
Ing. Oldřich Štarha / starha@branabrnenska.cz

Místopředseda 
Ing. Tomáš Hájek / hajek@branabrnenska.cz

Kancelář MAS 
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 
Bc. Jana Šťastná / stastna@branabrnenska.cz

Ing. Jaroslav Martínek / martinek@branabrnenska.cz

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 2016 nebyly vynaloženy žádné náklady na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
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Zahraniční organizační složka
Spolek neměl v roce 2016 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 2016 měl spolek pouze dva zaměstnance v hlavním pracovním poměru. 
V průběhu roku spolek uzavřel několik dohod o provedení práce.

3

5
7 24
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Předpokládaný vývoj 
Místní akční skupiny 
Brána Brněnska, z.s., v roce 2017

Pro rok 2017 je hlavním cílem Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., vyhlášení 
výzev v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), Operačním programu 
Zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV).

Zapojení se do další etapy projektu MAP a rozvoj spolupráce se školami na území 
MAS.

V oblasti cestovního ruchu území MAS Brána Brněnska, z.s., bude díky své poloze 
vytvářet prostor pro setrvalý rozvoj cestovního ruchu a rekreace, a to zejména s ohle-
dem na blízkost metropolitního krajského města Brna. K atraktivitě regionu přispívá 
převážně dynamický reliéf území, nadprůměrná lesnatost, zachovalost krajiny (přírodní 
parky), vodácky a rybářsky využitelné řeky, atraktivní kulturní a technické památky, 
relativně čisté životní prostředí či vinařské tradice v jižní části území. 
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Finanční zpráva 
a hospodářský výsledek 2016 

Rozvaha

AKTIVA (v tis. Kč)
k 1.1. 2016 k 31.12. 2016

Aktiva celkem 515 1 207
Dlouhodobý majetek celkem 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0 0
Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 0 0
Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 0 0
Krátkodobý majetek celkem 515          1 207
Zásoby 0                       0
Nedokončená výroba 0                 0
Výrobky 0 0
Pohledávky celkem 25 1 187
Odběratelé               22 11
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AKTIVA (v tis. Kč)
k 1.1. 2016 k 31.12. 2016

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        0       1 175
Jiné pohledávky 2 1
Krátkodobý fi nanční majetek 490 20
Pokladna 0 0
Účty v bankách 490 20
Jiná aktiva celkem 0 0
Náklady příštích období 0 0
Příjmy příštích období 0 0

PASIVA (v tis. Kč)
k 1.1. 2016 k 31.12. 2016

Pasiva celkem           515 1 207
Vlastní zdroje celkem 481 562
Jmění celkem                178 178
Vlastní jmění             178 178
Fondy 0 0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0
Výsledek hospodaření celkem              303 384
Účet výsledku hospodaření 81
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -129           
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 432 303
Cizí zdroje celkem   34 645
Krátkodobé závazky celkem    34 645
Dodavatelé           0 4
Přijaté zálohy              0 0
Zaměstnanci                 0 84
Ostatní závazky vůči zaměstnancům                0 0
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PASIVA (v tis. Kč)
k 1.1. 2016 k 31.12. 2016

Závazky k institucím soc. zabezpečení 
a veřejného zdrav. pojištění

                 0 40

Ostatní přímé daně       0 16
Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 0 500
Jiné závazky 34 1
Dohadné účty pasivní 0 0
Jiná pasiva celkem 0 0
Výnosy příštích období 0 0 

Komentář k významným položkám rozvahy

Stav majetku a závazků k 31.12. 2016 v Místní akční skupině Brána Brněnska,z.s., 
je následující:

a) aktiva 

Pohledávky 1 187 tis. Kč:
Z pohledávek je v rozvaze zachycena položka uvedená v rozvaze na řádku 53-Odběratelé 
ve výši 11 tis. Kč, jedná se o pohledávky za dvěma odběrateli vzniklé z fakturace služeb. 

Tyto pohledávky jsou splatné v roce 2017. Na řádku 64 rozvahy je uvedena částka 1 175 tis.
Kč. Jde o zúčtování nároků na dotace, které vznikly v roce 2016. Konkrétně se jedná 
o tři nároky na dotace a to na projekt A-MMR-náklady na provoz a vybavení kanceláře 
– 685 tis. Kč, dále C-MAP Kuřim-místní akční plán pro ZŠ a MŠ v ORP Kuřim-143 tis. Kč 
a D-MAP Rosice-místní akční plán pro ZŠ a MŠ v ORP Rosice-347 tis. Kč.

Dále spolek eviduje v rozvaze jiné pohledávky ve výši 1 tis. Kč. Jedná se o jednu 
pohledávku po 1 tis. Kč z titulu neuhrazených členských příspěvků za rok 2014.

Krátkodobý fi nanční majetek celkem 20 tis. Kč:
Krátkodobý fi nanční majetek sou pouze  peněžní  prostředky  deponované na jednom 
účtě v České spořitelně, a.s.

b) pasiva

Pasiva MAS BB v souhrnné výši 1 207 tis. Kč jsou součtem vlastních zdrojů MAS BB 
ve výši 562 tis. Kč a 645 tis. Kč cizích zdrojů.

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

Výsledek hospodaření celkem 383 tis. Kč:
Jedná se o účetní zisk za rok 2013 = 221 tis. Kč + ztráta z roku 2012 = -112 tis. Kč+účetní
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zisk za rok 2014=322 tis. Kč+účetní ztráta z roku 2015 = -129 tis. Kč + účetní zisk 
z roku 2016 = 81 tis. Kč

Cizí zdroje jsou  tvořeny pouze  krátkodobými závazky v celkové výši 645 tis. Kč.

Krátkodobé závazky 645 tis. Kč:
Spolek eviduje v účetnictví jen krátkodobé závazky. 
Jedná se o závazek za dodavatelem za jednu neuhrazenou fakturu za nájemné se služ-
bami a internetem za měsíc prosinec ve výši 4 tis. Kč. Dále závazky vzniklé z mezd 
za měsíc prosinec a to závazky vůči zaměstnancům ve výši 84 tis. Kč, závazek za soci-
ální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec ve výši 40 tis. Kč a daňový závazek k prosin-
covým mzdám ve výši 16 tis. Kč.

Další závazek, který spolek eviduje je závazek za městem Kuřim, což je krátkodobá 
fi nanční výpomoc města v celkové výši 500 tis. Kč. Tato částka byla městem poskytnuta 
na fi nancování projektu C-MAP Kuřim a je splatná do konce dubna 2017. Dále je na řádku 
rozvahy 38 u jiných závazků uvedena částka 1 tis. Kč což je zákonné pojištění zaměst-
nanců za prosinec.

Výkaz zisku a ztráty

Náklady (v tis. Kč) k 31.12. 2016
Náklady celkem 2 165
Spotřebované nákupy a nakupované služby 565
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 72
Náklady na cestovné 36
Náklady na reprezentaci 18
Ostatní služby 439
Osobní náklady 1 570
Mzdové náklady 1 238
Zákonné sociální pojištění 328
Ostatní sociální pojištění 4
Daně a poplatky 1
Daně a poplatky 1
Ostatní náklady 9
Úroky 0
Kurzové ztráty 0
Jiné ostatní náklady 9
Dary 0
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Náklady (v tis. Kč) k 31.12. 2016
Poskytnuté příspěvky 20
Poskytnuté členské příspěvky 20
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. 2016
Výnosy celkem 2 246
Provozní dotace 2 086
Provozní dotace  2 086
Tržby za vlastní výkony a za zboží 154
Ostatní výnosy 6
Výnosové úroky 1
Jiné ostatní výnosy 5
Výsledek hospodaření před zdaněním 81
Výsledek hospodaření po zdanění 81

Komentář k významným položkám výkazu zisku a ztráty 

Náklady v celkové výši 2 165 tis. Kč, které lze položkově rozdělit takto:

Spotřebované nákupy a nakupované služby za 565 tis. Kč

Spotřeba materiálu za 72 tis. Kč

V rámci projektu A-MMR-Provoz a vybavení kanceláře byl spotřebován materiál 
ve výši 6 tis. Kč, další částkou jsou materiálové náklady za 34 tis. Kč, které byly spotře-
bovány u projektu C-MAP Kuřim a 7 tis. Kč u projektu D–MAP Rosice. Na nákup stromů za 
2 tis. Kč bylo potřeba u projektu E–Stromy. 

Další materiálové náklady byly ve výši 23 tis. Kč  u projektu CH-Podpora MAS BB. 

Cestovní náklady s hodnotou 36 tis. Kč jsou spojeny s projektem C-MAP Kuřim, 
D-MAP Rosice, E-Stromy a CH-Podpora MAS BB.

Náklady na reprezentaci ve výši 18 tis. Kč je částka, která byla použita na úhra-
du vzniklých nákladů za občerstvení v rámci projektů: C-MAP Kuřim, D-MAP Rosice, 
CH-Podpora BB a režie.

Ostatní služby za 439 tis. Kč jsou to náklady na služby u jednotlivých projektů. 
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A-MMR 36
C-MAP Kuřim 154
D-MAP Rosice 173
E-Stromy 2
CH-Podpora MAS BB 74
Celkem projekty (A až Ž) 439

Další nákladovou položku představují osobní náklady v celkové výši 1 570 tis. Kč. 
Jedná se o náklady mzdové v částce 1 238 tis. Kč, zákonné sociální pojištění v hodnotě 
328 tis. Kč a zákonné pojištění zaměstnanců 4 tis. Kč.

A-MMR 596
A-Žádost 1
C-MAP Kuřim 349
D-MAP Rosice 525
E-Stromy 21
CH-Podpora MAS BB 78
Celkem projekty (A až Ž) 1 570

Ostatní náklady ve výši 9 tis. Kč představují  bankovní poplatky a částka 1 tis. Kč 
na ř. daně a poplatky zahrnuje platbu správních poplatků.

Dále spolek uhradil členské příspěvky v celkové výši 20 tis. Kč Národní síť MAS 
(NS MAS) – 10 tis. Kč a Krajská síť MAS (KS MAS) – 10 tis. Kč.

Hospodaření MAS BB skončilo účetním ziskem ve výši 81 tis. Kč. Tento zisk je dán roz-
dílem výnosů a nákladů. Výnosy v celkové výši 2 246 tis. Kč realizovala MAS BB pouze 
z hlavní činnosti. Jednoduchý přehled celkové struktury výnosů:

Hlavní činnosti (tis. Kč)                     
Vlastní výrobky
Prodej služeb 154
Jiné výr. činnosti
Ostatní tržby (materiál, DM)
Kurzové zisky
Ostatní výnosy 6
Dary 
Provozní dotace 2 086
Celkem 2 246
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Komentář k výnosům z hlavní činnosti:

Tržby z prodeje služeb ve výši 154 tis. Kč jsou v převážně vystavené faktury za přípravu 
a realizaci projektu E-Stromy (90 tis. Kč). Zbývající částka, to je 64 tis. Kč je za přípravu 
a zpracování žádostí projektů.

Ostatní výnosy v celkové výši 6 tis. Kč Jedná se převážně o vrácení části z 20% 
spoluúčasti na projektu F-MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod. Tento 
projekt byl v roce 2015 ukončen. 

O provozní dotaci bylo účtováno do výnosů v částce 2 086 tis. Kč:
•  z toho částka ve výši 685 tis. Kč se týkala fi nancování projektu „A-MMR-zajištění 

provozu a vybavení kanceláře“, který probíhal od  konce roku 2015 a dotace zatím 
nebyla MMR v účetním období vyplacena. 

•  další částka účtována do výnosů ve výši 550 tis. Kč souvisí s projektem „C-MAP 
Kuřim-Místní akční plán pro 14 ZŠ a MŠ v ORP Kuřim. V tomto účetním období byla 
poskytnuta záloha na dotaci na tyto náklady ve výši 407 tis. Kč. Zbývající část bude 
vyplacena v roce 2017. 

•  částka účtována do výnosů ve výši 716 tis. Kč souvisí s projektem „D-MAP Rosice-Místní 
akční plán pro 20 ZŠ a MŠ v ORP Rosice. V tomto účetním období byla poskytnuta záloha 
na dotace i na tyto náklady ve výši 370 tis. Kč. Zbývající část bude vyplacena v roce 2017.

•  Zbylá částka ve výši 135 tis. Kč představuje dotaci poskytnutou v roce 2016 Jihomo-
ravským krajem na realizaci akce „Podpora MAS BB“ na úhradu nákladů spojených 
s projektem CH-„Podpora MAS BB“. Celá částka dotace byla v roce 2016 vyplacena.
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích Výdaje v tis. Kč 
k 31. 12. 2016

Příjmy v tis. Kč 
k 31. 12. 2016

k 1.1. 2016 k 31.12. 2016
A-MMR – Náklady na provoz a vybavení MAS 595 0
A-Žádost – Zpracování žádosti o dotaci MMR 1 22
C-MAP Kuřim – Místní akční plán 
pro ZŠ a MŠ v ORP Kuřim

499 907

C-Žádost – Zpracování žádosti pro MAP Kuřim 0 45
D-MAP Rosice – Místní akční plán 
pro ZŠ a MŠ v ORP Rosice

1 166 869

D-Technické školky 32 0
D-Žádost – Zpracování žádosti pro MAP Rosice 8
E-Stromy – Aktivizace rozvoj. potenciálu JMK 31 90
F-MAS jako nástroj spolupráce 
pro efektivní chod úřadů

0 3

CH-Podpora MAS BB 198 135
Celkem výdaje a příjmy na projekty 2 522 2 079
Výdaje a příjmy spojené se správou z.s. 28 1
Celkem 2 550 2 080

Označení Skutečnost v tis. Kč
P Stav peněžních prostředků a ekvivalentů 

na začátku účetního období
490

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 81
A.1 Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek 

a umořování opravné položky k nabytému 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 kapitálu a mimořádnými položkami 
81

A.2. Změna stavu nepeněžních složek  pracovního kapitálu  -551
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních 

účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních
-1 162

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

611

Výkaz cash fl ow
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Označení Skutečnost v tis. Kč
A.2.3. Změna stavu zásob
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 

a mimořádnými položkami
-470

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných 
úroků

A.4. Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů)
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

(A.**+A.3.+A.4.+A.5.+A.6.) 
-470

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 fi nanční činnosti 0
F. Čisté zvýšení, resp. Snížení peněžních prostředků 

(A.***+B.***+C.***)
-470

R. Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na konci období (P.+F.)

20

Výnosy a náklady v členění na hlavní činnost, doplňkovou činnost a správu 
spolku včetně jejich zdrojů  (údaje v tisících Kč). 

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. měla v roce 2016 pouze výnosy 
a náklady vztahující se k hlavní činnosti a náklady na správu MAS Brána 
Brněnska, z.s.

a) Výnosy z hlavní činnosti celkem (tis. Kč) 2 245
Náklady, které přímo souvisí s těmito výnosy 2 137
Hospodářský výsledek 108

b) Činnosti spojené se správou spolku (tis. Kč)
Provozní výnosy (režijní výnosy) 1
Provozní výdaje (režijní náklady) 28
Hospodářský výsledek:               -27
Výsledek hospodaření před zdaněním 81
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Náklady v tis.Kč 
k 31. 12. 2016

Výnosy v tis. Kč 
k 31. 12. 2016

Mzdové náklady včetně odvodů
Cestovné
Telefony, internet, www stránky
Pronájem kanceláře
Externí služby
Ostatní 18 1 
Členské příspěvky 10 
Celkem náklady a výnosy 
na správu společnosti

28 1

A-MMR – Náklady na provoz o vybavení kanceláře 638 685
A-Žádost – Zpracování žádostí o dotace 1 4
C-MAP Kuřim – Místní akční plán 
pro ZŠ a MŠ v ORP Kuřim

550 550

C-Žádost – Příprava a zpracování žádosti MAP Kuřim 0 45
D-MAP Rosice – Místní akční plán 
pro ZŠ a MŠ v ORP Rosice

716 716

Náklady a výnosy na hlavní činnost a správu spolku Náklady v tis.Kč 
k 31. 12. 2016

Výnosy v tis. Kč 
k 31. 12. 2016

D-Technické školky 2
D-Žádost – Příprava a zpracování žádosti MAP Rosice 0 15
E-Stromy – Aktivizace rozvojového potenciálu JMK 35 90
F-MAS jako nástroj pro efektivní chod úřadů 0 3
CH-Podpora MAS BB 197 135
Celkem 2 165 2 246
Hospodářský výsledek  81
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