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MAS Brána Brněnska, z. s., připravuje pro období 2017–2018 

tyto výzvy:

Název výzvy MAS, 

popř. číslo

Aktivita

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.

MAS Brána Brněnska, z. s.

– Prorodinná opatření II.

Podpora prorodinných opatření: příměstské tábory, dětské skupiny.

MAS Brána Brněnska, z. s.

– Sociální služby 

a sociální začleňování I.

1) Podpora poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Odborné sociální poradenství, raná péče, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, kontaktní centra, 

sociální rehabilitace, krizová pomoc, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby.

2) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center. 
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Termíny Alokace výzvy 

Plán na vyhlášení výzvy Plán příjmu žádostí o podporu Plán ukončení příjmu žádostí 

o podporu 

Celková alokace (CZK)

31. 10. 2017 od 31. 10. 2017 3. 1. 2018 24 035 150 Kč

1/2018 1/2018 2/2018 Alokace bude upřesněna 

ve výzvě.

15. 11. 2017 15. 11. 2017 31. 1. 2018 10 000 000 Kč
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Název výzvy MAS, 

popř. číslo

Aktivita

Výzva MAS z PRV č. 2 Investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, lesnická infra-

struktura, podpora investic do založení nebo rozvoje nezemědělských činností, podpora agroturistiky, 

investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.

PRV fi che č. 1 

– Zemědělské stavby 

a technologie

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice 

do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 

Podporovány budou též investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice 

do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 

V rámci této fi che nelze podpořit investice do živočišné výroby týkající se včel a rybolovu. Investice 

do rostlinné výroby se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. 

Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

PRV fi che č. 2 

– Zpracování a uvádění 

zemědělských produktů 

na trh

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich 

uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných mani-

pulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, fi nální úpravu, 

balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investice související 

se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé 

jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním 

zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení 

na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

V rámci této fi che nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále 

v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou 

nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním 

matolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo cross fl ow fi ltr na víno, ve kterém je víno přiváděno 

na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako fi ltrát a zbývající pokračuje podél 

membrány odfi ltrovanými nečistotami. 
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Termíny Alokace výzvy 

Plán na vyhlášení výzvy Plán příjmu žádostí o podporu Plán ukončení příjmu žádostí 

o podporu 

Celková alokace (CZK)

12/2017 03/2018 03/2017 18 819 120 Kč*

12/2017 03/2018 03/2018 4 500 000 Kč

12/2017 03/2018 03/2018 2 521 870 Kč
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Název výzvy MAS, 

popř. číslo

Aktivita

PRV fi che č. 3 

– Lesnická infrastruktura

Fiche bude zaměřena na podporu hmotných a nehmotných investic, které souvisejí s budováním a rekon-

strukcí lesnické infrastruktury vedoucími ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Dále bude fi che 

zaměřena na investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů 

a technického vybavení (nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých 

výdajů).

PRV fi che č. 4 

– Nezemědělské investice

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifi kace ekonomických 

činností (CZ-NACE), viz fi che č. 1.

PRV fi che č. 5 

– Podpora agroturistiky

Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře 

(včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování 

a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí), pořízení strojů, 

technologií a dalšího vybavení sloužících pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů 

kategorie N1, vybavení, hardwaru, soft waru) v souvislosti s projektem, doplňující výdaje jako součást 

projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba 

doprovodné zeleně), nákup nemovitostí.
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Termíny Alokace výzvy 

Plán na vyhlášení výzvy Plán příjmu žádostí o podporu Plán ukončení příjmu žádostí 

o podporu 

Celková alokace (CZK)

12/2017 03/2018 03/2018 3 681 250 Kč

12/2017 03/2018 03/2018 4 143 750 Kč

12/2017 03/2018 03/2018 3 000 000 Kč
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Výzvy IROP 

M
ístní akční skupina Brána Brněnska, z. s., na přelom 

roku 2017 a 2018 připravuje vyhlášení tří dotačních vý-

zev z Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP). Bude se jednat o výzvy zaměřené na komunitní centra a 

sociální služby, dopravní infrastrukturu, cyklodopravu. Do regi-

onu MAS Brána Brněnska tak bude možné v rámci těchto výzev 

rozdělit celkem 81,36 mil. Kč. 

Pro aktuality a avíza výzev sledujte www.branabrnenska.cz. Infor-

mace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze předběžné a mo-

hou se v průběhu procesu přípravy výzev změnit. V případě zájmu 

o konzultaci svého projektového záměru se obraťte na pracovníky 

kanceláře MAS:

•  Michaelu Košvicovou 

(kosvicova@branabrnenska.cz, 725 016 886),

•  Janu Šťastnou 

(stastna@branabrnenska.cz, 607 170 464).

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Tabulka č. 1: Přehled plánovaných výzev MAS Brána Brněnska, z. s., z IROP pro období 2017–2018

Výzva MAS

Základní údaje k výzvě Místní akční skupina Brána 

Brněnska, z. s. – IROP 

– Komunitní centra a sociální 

služby

Místní akční skupina Brána 

Brněnska, z. s. – IROP

 – Dopravní infrastruktura

Místní akční skupina Brána 

Brněnska, z. s. – IROP 

– Cyklo/dopravní infrastruktura

Výzva řídicího orgánu výzva č. 62 „IROP – sociální 

infrastruktura – integrované 

projekty CLLD – SC 2.1“

výzva č. 53 „Udržitelná doprava 

– integrované projekty CLLD“

výzva č. 53 „Udržitelná doprava 

– integrované projekty CLLD“

Opatření SCLLD  IROP č. 4 – Komunitní centra 

a sociální služby

IROP č. 1 – Dopravní infra-

struktura

IROP č. 2 – Cyklo/dopravní 

infrastruktura

Typ výzvy kolová

Předpokládaný termín vypsání 

výzvy

konec roku 2017 

(prosinec)

začátek roku 2018 

(leden–duben)

začátek roku 2018 

(leden–duben)

Datum zahájení projektu 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace 

projektu

31. 12. 2019

Alokace výzvy 26 225 250 Kč 26 070 300 Kč 29 070 300 Kč

Míra podpory 95 % 95 % 95 %

Minimální výše celkových 

způsobilých výdajů

400 000 Kč 100 000 Kč* 400 000 Kč*

Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů

6 000 000 Kč 6 000 000 Kč* 6 000 000 Kč*

Forma podpory ex post fi nancování

Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí interními postupy MAS Brána Brněnska, jejich aktuální znění najdete 

na www.branabrnenska.cz. 
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Výzva Místní akční skupina Brána 

Brněnska, z. s. – IROP – Komunitní 

centra a sociální služby

 - Základní informace k výzvě uvedené v tabulce č. 1

 - Typy podporovaných projektů: 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

• stavby, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí 

pro poskytování sociální služby

• nákup pozemků a staveb

• pořízení vybavení

• pořízení automobilu pro účely poskytování terénní 

nebo ambulantní sociální služby

•  Aktivita Rozvoj komunitních center

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury 

komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přive-

dení inženýrských sítí

• rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí 

pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních 

služeb, nákup pozemků a staveb

• vybavení pro zajištění provozu zařízení

• pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulant-

ních sociálních služeb

 - Oprávnění žadatelé: 

•  Aktivita Rozvoj sociálních služeb

• kraje a organizace zřizované a zakládané kraji

• obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

• dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané 

dobrovolnými svazky obcí

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

• nestátní neziskové organizace

• církve

• církevní organizace

•  Aktivita Rozvoj komunitních center

• kraje a organizace zřizované a zakládané kraji

• obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

• dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané 

dobrovolnými svazky obcí

• nestátní neziskové organizace

• církve

• církevní organizace

Výzva Místní akční skupina Brána 

Brněnska, z. s. – IROP – Dopravní 

infrastruktura

 - Základní informace k výzvě uvedené v tabulce č. 1

 - Typy podporovaných projektů: 

Aktivita Terminály a parkovací systémy

• výstavba a modernizace přestupních terminálů 

a samostatných parkovacích systémů

•  Aktivita Bezpečnost dopravy

• rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací 

pro pěší
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 - Oprávnění žadatelé (společné pro všechny aktivity):

• obce, dobrovolné svazky obcí

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolnými

 svazky obcí

• organizace zřizované nebo zakládané kraji

• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách

• dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Výzva Místní akční skupina Brána 

Brněnska, z. s. – IROP – Cyklo/dopravní 

infrastruktura

 - Základní informace k výzvě uvedené v tabulce č. 1

 - Typy podporovaných projektů: 

•  výstavba a modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo 

stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným 

provozem s dopravním značením C8a, b, C9a, b nebo C10a, b, 

sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

•  výstavba a modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo 

i společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém pro-

storu silnic a místních komunikací s dopravním značením 

C8a, b, C9a, b nebo C10a, b, sloužících k dopravě do zaměst-

nání, škol a za službami

•  úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním 

dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě 

vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových 

koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů 

pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, 

škol a za službami

 - Oprávnění žadatelé:

• obce, dobrovolné svazky obcí

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolnými 

svazky obcí

• organizace zřizované nebo zakládané kraji

autor: Centrum společných služeb MR Ivančicko
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Výzvy PRV 

M
ístní akční skupina Brána Brněnska, z. s., na přelom 

roku 2017 a 2018 připravuje vyhlášení 2. výzvy z Progra-

mu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude vyhlášeno 

celkem 6 fi chí (opatření). Do regionu MAS Brána Brněnska tak 

bude možné v rámci těchto opatření rozdělit přes 19 mil. Kč. Bude 

možné žádat o podporu nejen pro zemědělce, ale také potravináře, 

lesníky a další subjekty. 

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících 

řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení staveb-

ního povolení. K žádosti o dotaci je nutné přiložit pravomocné 

a platné řízení stavebního úřadu.

Pro aktuality a avíza výzev sledujte www.branabrnenska.cz. 

V případě zájmu o konzultaci svého projektového záměru se 

obraťte na pracovníky kanceláře MAS – Michaelu Košvicovou 

(kosvicova@branabrnenska.cz, 725 016 886), Jaroslava Martínka 

(martinek@branabrnenska.cz, 604 964 847).
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Tabulka č. 1: Přehled alokací a bodů u jednotlivých fi chí v rámci Programu rozvoje venkova

Fiche Alokace Míra podpory Počet navrže-

ných bodových 

kritérií

Maximum bodů Minimum bodů

PRV č. 1 

Zemědělské stavby a technologie

4 500 000 Kč 50–60 % 4 25 10

PRV č. 2 

Zpracování a uvádění zemědělských 

produktů na trh

2 521 870 Kč 35–45 % 

(resp. 50 %)

4 45 10

PRV č. 3 

Lesnická infrastruktura

4 143 750 Kč 90 % 4 32 15

PRV č. 4 

Nezemědělské investice

3 932 250 Kč 45 %, resp. 35 %, 

resp. 25 %

5 34 12

PRV č. 5 

Podpora agroturistiky

3 000 000 Kč 45 %, resp. 35 %, 

resp. 25 %

5 25 10

PRV č. 7 

Investice do lesnických technologií

1 183 750 Kč 50 % 3 36 13
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Společné podmínky pro všechny fi che PRV

•  Žadatel musí získat minimální počet bodů stanovený 

pro jednotlivé fi che.

•  Projekt musí splňovat popis a rozsah fi che.

•  Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč.

•  Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč.

•  U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů se dokládá 

fi nanční zdraví žadatele.

•  Žadatel/příjemce dotace zabezpečuje fi nancování realizace 

projektu nejprve z vlastních zdrojů.

•  Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu 

do 24 měsíců od podpisu dohody o poskytnutí dotace.

•  Výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání žádosti 

o dotaci na MAS.

•  Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od převedení dotace 

na účet příjemce.

•  Za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace 

jako FO – živnostníka, jestliže vlastní živnostenské oprávnění 

méně než 24 měsíců od data podání žádosti o dotaci na MAS.

•  Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději 

do 6 měsíců od data převedení dotace na svůj účet.

Fiche č. 1 – Investice do zemědělských 

podniků

 - Alokace: 4 500 000 Kč

 - Míra podpory (dotace): 

• 50 %

• případně 60 % pro mladé začínající zemědělce

• případně 60 % pro zemědělce, kteří mají alespoň 75 % 

celkové výměry pozemků v LFA  oblastech

 - Žadatel: zemědělský podnikatel

 - Způsobilé výdaje: 

•  stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě

•  stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou 

výrobu

•  peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována 

v zemědělském podniku

•  nákup nemovitostí

 - Upozornění: Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskyto-

vání služeb!

 - Maximum bodů: 25

 - Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 10

 - Příklady projektů: diskové žací lišty, rozmetadlo, sběrací adap-

tér pro sklizeň trav a jetelovin, kloubový nakladač, samonosná 

oblouková hala pro skladování krmiv, lis na malé balíky, mo-

bilní hrazení, shrnovač píce, rekonstrukce odchovny mladého 

dobytka, rekonstrukce skladu obilí, rekonstrukce stáje

Fiche č. 2 – Zpracování a uvádění země-

dělských produktů na trh

 - Alokace: 2 521 870 Kč

 - Míra podpory (dotace): 

•  Pokud je výstupem produkt nespadající pod přílohu I smlouvy 

o fungování EU, činí dotace 35 % pro střední podniky.
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•  Pokud je výstupem produkt nespadající pod přílohu I smlouvy 

o fungování EU, činí dotace 45 % pro mikro- a malé podniky.

•  Pokud je výstupem produkt spadající pod přílohu I smlouvy 

o fungování EU, činí dotace 50 %. 

 - Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv

 - Způsobilé výdaje: investice, které se týkají zpracování zeměděl-

ských produktů a jejich uvádění na trh

•  stroje a zařízení ke zpracování, balení, značení výrobků

•  výstavba a rekonstrukce budov

•  marketing, prodejny (i pojízdné), stánky, užitkový vůz N1 

a N2 a další

 - Maximum bodů: 45

 - Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 10

 - Příklady projektů: rekonstrukce porážky zvířectva, nákladní 

chladicí/mrazicí vůz, modernizace cukrářské prodejny, vybavení 

sýrárny

Fiche č. 3 – Lesnická infrastruktura

 - Alokace: 3 681 250 Kč

 - Míra podpory (dotace): 90 %

 - Žadatel: držitelé lesů – FO, PO, spolky, VŠ se školním lesním 

podnikem, střední školy nebo učiliště se školním polesím, obce, 

právnické osoby zřízené nebo založené obcemi nebo kraji, 

dobrovolné svazky obcí

 - Způsobilé výdaje: 

•  výstavba a rekonstrukce lesních cest a souvisejících objektů 

(mosty, propustky, opěrné zdi atd.)

•  projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během 

realizace projektu

• nákup pozemku 

 - Maximum bodů: 32

 - Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 15

Fiche č. 4 – Podpora investic do založení 

nebo rozvoje nezemědělských činností

 -  Alokace: 4 143 750 Kč

 -  Míra podpory (dotace): podpora poskytována v režimu 

de minimis nebo v režimu blokové výjimky

•  25 % pro velké podniky

•  35 % střední podniky

•  45 % malé podniky

 -  Žadatel: podnikatelé (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky 

ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

 -  Způsobilé výdaje: 

•  stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře

•  pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení (užitkové vozy 

kategorie N1, vybavení, hardware, soft ware)

•  doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, 

oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)

 -  Maximum bodů: 32

 -  Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 15

 -  Příklady projektů: vybavení keramické dílny, vybavení 

kadeřnického salónu, vybavení masážního salónu, pořízení 

automobilu pro rozvoj podnikání, modernizace prádelny, 
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vybavení autodílny, vybavení veterinární ordinace, investice 

do obnovy provozu kovovýroby, nákup formátovací pily, 

minipivovar

Fiche č. 5 – Podpora agroturistiky

 -  Alokace: 3 000 000 Kč

 -  Míra podpory (dotace): podpora poskytována v režimu de mini-

mis nebo v režimu blokové výjimky

•  25 % pro velké podniky

•  35 % střední podniky

•  45 % malé podniky

 -  Žadatel: podnikatelé (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky 

ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

 -  Způsobilé výdaje: 

•  stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytova-

cího zařízení (6–40 lůžek) včetně stravování a dalších budov 

a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště 

a příslušné zázemí

•  pořízení vybavení

•  doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, 

oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)

 - Maximum bodů: 25

 -  Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 10

 -  Příklady projektů: vybudování penzionu

Fiche č. 7 – Investice do lesnických 

technologií

 -  Alokace: 1 183 750 Kč

 -  Míra podpory (dotace): 50 %

 -  Žadatel: soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí, FO 

nebo PO poskytující služby v lesnictví jako malý nebo střední 

podnik

 -  Způsobilé výdaje: 

•  stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 

porostů včetně přibližování

•  stroje ke zpracování potěžebních zbytků, na přípravu půdy 

před zalesněním, pro školkařskou činnost

•  stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest

•  mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

•  výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu

 -  Maximum bodů: 36

 -  Minimum bodů pro úspěšné hodnocení: 13

 -  Specifické podmínky: 

•  V případě investic do techniky a technologie pro lesní 

hospodářství je žadatel vlastníkem/nájemcem, pachtýřem 

nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle 

platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté 

platné lesní hospodářské osnovy (tzn. má protokolárně 

převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), 

a to na minimální výměře 3 ha. 

•  Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné 

k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy 

(utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu).
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 -  Příklady projektů: speciální lesnický traktor, vyvážecí traktor, 

kůň, stroj ke zpracování potěžebních zbytků, stroj pro přípravu 

půdy před zalesněním, vyvážecí souprava

Podrobnosti o těchto výzvách naleznete na webových strán-

kách www.branabrnenska.cz v záložce OBDOBÍ 2014–2020 

pod jednotlivými operačními programy.

Webová prezentace MAS Brána Brněnska v roce 2017

Z
ačátkem listopadu byly zprovozněny nové webové stránky 

MAS. Stránky www.branabrnenska.cz nově získaly moder-

ní vzhled, upravenou strukturu a architekturu webu tak, 

aby poskytovaly kvalitní přehled o všech novinkách a aktivitách 

a aby přispěly k lepší informovanosti o činnosti MAS v území. 

Na webových stránkách MAS a facebookovém profi lu MAS se 

snažíme o zviditelnění akcí členských obcí i zájmových sdružení 

na území MAS a o propagaci dalších aktivit probíhajících v území 

MAS Brána Brněnska. 

Pro zasílání žádostí o propagaci kulturních akcí včetně příspěvků 

do zpravodaje využívejte e-mail stastna@branabrnenska.cz.

V provozu je také stále web www.technicke-skolky.cz, který 

slouží k prezentaci a sdílení nápadů v rámci projektu Technic-

ké školky pro účastníky projektu i širokou veřejnost. Součás-

tí webu je také obsáhlá fotogalerie ze všech školek zapojených 

do projektu. 
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N
a počátku roku 2017 byla Ministerstvem pro místní roz-

voj schválena Integrovaná strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, 

z. s., pro období 2014–2020. Tento zásadní okamžik umožnil, že 

MAS Brána Brněnska mohla začít do svého území přerozdělovat 

fi nanční prostředky z EU. Díky tomu se také zásadně zvýšila akti-

vita programového výboru a výběrové komise. Během roku 2017 

se uskutečnilo celkem sedm jednání programového výboru. Jed-

nání v první polovině roku (27. 2., 11. 4. a 4. 5.) byla ve znamení 

příprav na vyhlašování výzev. Mezi důležité činnosti patřilo schvá-

lení harmonogramu výzev na rok 2017, následná příprava inter-

ních postupů a prvních výzev v programech OPZ, PRV a IROP. 

V průběhu měsíce května byly vyhlášeny výzvy OPZ č. 1 Pro-

rodinná opatření a výzva PRV č. 1. V souvislosti s administrací 

těchto výzev programový výbor (1. 8. a 21. 9.) schválil jednotlivé 

projekty k podpoře. Ve druhé polovině roku 2017 (jednání 16. 10. 

a 23. 11.) byla činnost výboru zaměřena na přípravy druhého kola 

výzev (OPZ č. 2 Sociální služby a začleňování I., OPZ č. 3 Proro-

dinná opatření II., výzva PRV č. 2, výzva IROP č. 2 Komunitní 

centra a sociální služby, výzva IROP č. 3 Dopravní infrastruktura a 

výzva IROP č. 4 Cyklo/dopravní infrastruktura). Dále byla schvá-

lena revize interních postupů PRV, vstup do projektu spolupráce 

s dalšími MAS a vstup do projektu MAP II.

Úkolem výběrové komise ve vztahu k realizaci SCLLD je mimo 

jiné také hodnocení a bodování žádostí přijatých v rámci vy-

hlašovaných výzev. K tomuto účelu se komise během roku 2017 

sešla dvakrát, kdy navrhovala programovému výboru projekty 

k podpoře ve výzvě PRV č. 1 (jednání 1. 8.) a ve výzvě OPZ č. 1 

(31. 8.). V obou případech byly všechny projekty hodnoceny klad-

ně a doporučeny k fi nancování.

Informace o aktuálním dění v MAS Brána Brněnska, z. s.

Činnost MAS Brána Brněnska, z. s. 

Zpráva o aktivitě programového výboru a výběrové komise v roce 2017
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P
rvní výzvy MAS jsou popsány na stránkách tohoto 

zpravodaje, další informace naleznete na našich webo-

vých stránkách nebo nás můžete kontaktovat osobně 

či e-mailem.

Pracovníci kanceláře MAS osobně navštěvují jednání mikrore-

gionů, obcí na našem území a předávají zde aktuální informace 

z dotačních oblastí.

Z důvodu propagace činnosti MAS se účastníme i společenských 

akcí  v regionu – např. výlov rybníka v Rudce, setkání obcí mikro-

regionu Čebínka a další.

Kancelář MAS spolupracuje se slovenskými kolegy a společně hle-

dáme možnosti zapojení do přeshraničních projektů.

Manažeři MAS připravují projekt Spolupráce, který by měl být 

zaměřen na propagaci cestovního ruchu v celém území MAS. 

V rámci projektu budou s MAS spolupracovat kulturní informační 

centra, turistická informační centra, regionální informační centra, 

drobní podnikatelé na propagaci služeb, výrobků, pamětihodností 

a dalších atraktivit v území MAS.

Další naší připravovanou akcí je projekt Technické školky, o kte-

rém je níže uveden podrobnější článek.

Projekty v roce 2017

Hlavním cílem všech MAS je podporovat a rozvíjet realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD). MAS Brána Brněnska má od ledna roku 2017 schválenu SCLLD, což je nutná podmínka k tomu, 

aby MAS mohla vypisovat výzvy na dotace v oblastech, které jí byly schváleny řídicími orgány (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí).
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP Kuřim a MAP Rosice

Projekt MAP (Místní akční plán) 

za obce s rozšířenou působností 

Kuřim a Rosice

Projekt Místní akční plán (MAP) zpracovává Místní akční skupina 

Brána Brněnska, z. s., druhým rokem. Čtrnáct základních a ma-

teřských škol z Kuřimska a dvacítka vzdělávacích institucí z Rosic 

a okolí díky němu spolupracuje při nejrůznějších aktivitách. Ře-

ditelé, učitelé, rodiče, žáci a ostatní nepedagogičtí pracovníci se 

účastnili řady setkání, seminářů, workshopů a zahájili plodnou 

spolupráci. 

Hlavní náplní projektu dle požadavků Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy bylo vytvoření samotného dokumentu, který 

obsahuje analýzu území, přehled všech investičních i neinvestič-

ních akcí škol a náplň aktivit, které školy a další subjekty z oblasti 

vzdělávání budou v letech 2018–2020 na tomto území realizovat.

Setkání v Santonu

MAS Brána Brněnska, z. s., uspořádala ve dnech 29. 8. 2017 a 30. 

8. 2017 v rámci projektu MAP již druhé setkání s názvem Seminář 

pro pedagogické i nepedagogické pracovníky mateřských a zá-

kladních škol, neziskové organizace zabývající se vzděláváním, 

rodiče a další. 

Hlavní náplní setkání byly semináře těchto lektorů: Mgr. Alena 

Řehořová – MÉ SVĚTLO A MŮJ STÍN aneb POZNEJ SÁM SEBE, 

MUDr. Taťjana Horká – Skupinová terapie, Jarka Vykoupilová – 

Učitelství jako dobrodružství, Mgr. Ivana Dvořáková – Hygienická 

problematika stravovacího provozu, Helena Kostelníková – Škola 

lidové psychologie, Mgr. Ondřej Mikauš – Intervence ve třídě, 

Mgr. Jitka Reitterová – Asertivní a neasertivní komunikace v kaž-

dodenní praxi učitele, Ing. Vlasta Křenovská – Komunikační typy 

a jejich praktické každodenní využití nejen pro pedagogy, René 

Oulehla a Zuzana Molnárová – ZuZu English Education, z. s.

Setkání proběhlo od 7.30 do 15.30 hod. u Brněnské přehrady 

v hotelu Santon. Pro účastníky byla zajištěna autobusová doprava, 

občerstvení, výborné zázemí a kvalitní lektoři spolu se zajímavým 

obsahem přednášek. Po zahájení semináře přivítal cca 170 účastní-

ků za obec s rozšířenou působností Rosice v první den Mgr. Jaroslav 

Světlík, starosta, a za ORP Kuřim přivítal stejný počet přítomných 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta.  

Realizace projektu MAP skončila pro školy z území ORP Rosice 

v dubnu a v listopadu bude ukončen také pro školy z ORP Ku-
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řim. Mezi nejžádanější aktivity patřily zejména následující: tema-

tická setkávání pedagogů, vzájemné předávání zkušeností učitelů, 

workshop pro práci asistentů pedagoga, semináře na téma komu-

nikace, vyhoření apod. Velký zájem byl rovněž o takzvané akti-

vizační formy učení – jedná se o nové, interaktivní formy učení 

a poznávání, které jsou zajímavé hlavně pro děti.

Původní představa o fungování projektu MAP spočívala pouze 

ve vybudování platformy pro společné plánování v oblasti vzdělá-

vání. Díky zájmu a zapojení cílových skupin však projekt postupně 

umožnil také vznik aktivit a partnerství mezi školami a dalšími 

aktéry ve vzdělávání v regionu. Díky projektu MAP tak byla zahá-

jena vzájemná komunikace škol a jejich zřizovatelů, neziskových 

organizací, rodičů a dalších aktivních subjektů ve vzdělávání.

Důležitým přínosem jednotlivých setkání bylo především vzájem-

né seznámení jejich účastníků, kteří působí v území ORP Rosice a 

ORP Kuřim. Došlo tak k navázání nových vztahů mezi pedagogy a 

dalšími subjekty, včetně předávání znalostí a zkušeností a zapojení 

do společných projektů/akcí. 

Školy jsou ovšem hodně přetěžované v administrativní činnosti a 

negativně reagují na další takovou zátěž, jíž byla samotná tvorba 

dokumentu MAP. V budoucnu by proto bylo vhodnější zaměřit 

se na praktické řešení problémů v území a podporu samotných 

aktivit než na pouhou tvorbu dokumentů, které školám mnoho 

užitku nepřinesou.
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Výňatek z dokumentu MAP Kuřim

Charakteristika školství v řešeném území

Centrem správního obvodu ORP Kuřim je město Kuřim, kde žije 

více než 11 000 obyvatel a nachází se zde dvě základní školy s prv-

ním i druhým stupněm vzdělávání. V celém správním obvodu 

se nachází převážně obce velikostní kategorie 500–999 obyvatel. 

Ve všech obcích kromě Hvozdce se nachází mateřská škola. 

V pěti obcích velikostní kategorie do tisíce obyvatel se nachází tři 

školy s prvním stupněm základního vzdělávání, ve dvou z nich ve 

formě sloučené organizace s mateřskou školou. V městysu Veverská 

Bítýška se nachází jedna ZŠ s prvním i druhým stupněm vzdělávání.

Na celém území se nenachází žádné gymnázium, avšak studenti 

z SO ORP Kuřim využívají kapacity gymnázií ve městě Brně 

a v Tišnově. Gymnázia jsou v dojezdové vzdálenosti do 20 km. 

Z ostatních středních škol se v území SO ORP Kuřim nachází 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim s.r.o. Další 

střední odborné školy a střední odborná učiliště jsou koncentrovány 

především ve městě Brně.

Počet škol a školských zařízení se v SO ORP Kuřim od roku 2006 

nijak zásadně neměnil, došlo však k modernizaci a navýšení ka-

pacit MŠ a ZŠ. V roce 2011 byla zřízena nová mateřská škola 

v Rozdrojovicích. V malých sídlech dochází často ke spojování MŠ 

a 1. stupně ZŠ. 

V současné době je skladba škol v obcích o velikosti 500–999 oby-

vatel následující:

•  Česká: dvoutřídní MŠ (kapacita 48 dětí), 

•  Chudčice: společná MŠ a ZŠ – malotřídní škola rodinného 

typu, neúplná, 1.–4. ročník (pátý ročník navštěvují žáci obvykle 

ve Veverské Bítýšce), 

•  Jinačovice: pouze jednotřídní MŠ, 

•  Moravské Knínice: společná MŠ a ZŠ – dvoutřídní MŠ, ma-

lotřídní škola 1.–5. ročník ve 2 třídách o kapacitě 40 dětí, 

•  Rozdrojovice: společná MŠ a ZŠ, škola malotřídní 1.–5. ročník. 

Z celkové analýzy vyplývá, že síť MŠ a ZŠ je v území relativně hus-

tá, kapacita MŠ je zcela naplněná, kapacita ZŠ je dle demografi c-

Vymezení správního obvodu ORP Kuřim
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kých prognóz většinou dostatečná. Nedostačující kapacita ZŠ se 

očekává v obcích Čebín a Lelekovice.  

V území chybí gymnázium (žáci dojíždějí do nedalekého Tišnova 

nebo Brna), nachází se zde však Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště Kuřim s.r.o. se zaměřením na elektronické počí-

tačové systémy a technickou administrativu. Mezi čtyřleté obory 

s maturitou a výučním listem patří mechanik seřizovač a mecha-

nik číslicově řízených strojů, mezi tříleté obory zakončené výuč-

ním listem se řadí obráběč kovů, strojní mechanik a elektrikář – 

silnoproud. 

V území je celkem 9 mateřských a 8 základních škol. V obcích Mo-

ravské Knínice, Rozdrojovice a Chudčice jsou MŠ a ZŠ součástí 

jedné příspěvkové organizace. 

V Kuřimi sídlí také Základní umělecká škola (zřizovatelem je Jiho-

moravský kraj), která má pobočku ve Veverské Bítýšce, pracoviště 

v Čebíně a Lelekovicích. 

Úlohu střediska volného času zastává Dům dětí a mládeže Kuřim, 

příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 

V území působí několik NNO, které se zabývají mimoškolní vý-

chovou a vzděláváním mládeže.
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Výňatek z dokumentu MAP Rosice

Charakteristika školství v řešeném území

Ve správním obvodu se nachází 24 obcí, z toho 8 obcí nezřizuje 

žádné školské zařízení. Jedná se o následující obce: 

•  Babice u Rosic (697 obyvatel) – v obci je jednotřídní MŠ jako 

odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Zastávka

•  Javůrek (282 obyvatel)

•  Kratochvilka (461 obyvatel) – v obci je jednotřídní MŠ jako od-

loučené pracoviště ZŠ a MŠ Neslovice (není součástí SO ORP 

Rosice)

•  Lesní Hluboké (214 obyvatel)

•  Litostrov (120 obyvatel)

•  Říčky (325 obyvatel)

•  Stanoviště (360 obyvatel)

•  Zálesná Zhoř (62 obyvatel)

Děti z těchto obcí chodí do MŠ a ZŠ v přirozených spádových 

oblastech správního obvodu ORP Rosice (Domašov, Zbraslav, 

Zastávka), které jsou vymezeny dopravní a časovou dostupnos-

tí pro obyvatele těchto obcí, nebo navštěvují školy v sousedních 

správních obvodech (na západě území Velké Meziříčí, na jihu 

potom Ivančice). 

V dalších 5 obcích je obec zřizovatelem jen mateřské školy. Součás-

tí takových mateřských škol je vždy ještě školní jídelna či výdejna. 

•  Lukovany (579 obyvatel)

•  Přibyslavice (465 obyvatel)

•  Rudka (359 obyvatel)

•  Újezd u Rosic (270 obyvatel)

•  Tetčice (1069 obyvatel)

Šest obcí je zřizovatelem sloučených školských zařízení typu 

mateřská škola a základní škola 1. stupně. Jsou to většinou obce 

s počtem obyvatel do jednoho tisíce. Zpravidla se přitom jedná 

o základní školy tzv. malotřídní, kdy v jedné třídě probíhá výuka 

žáků více ročníků. Výhodou takových zařízení je, že děti pokračují 

v kolektivech, které byly vytvořeny již v mateřských školách. 

Vymezení správního obvodu ORP Rosice
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V šesti obcích jsou tato zařízení sloučena do jednoho právního 

subjektu, pouze v obci Říčany jsou mateřská škola a základní škola 

1. stupně samostatné subjekty. 

Další výhodou na straně zřizovatelů je to, že potřebné stravovací 

služby se zajišťují jednotně a lépe se tak využije kapacita těchto 

zařízení a personálního obsazení. Bohužel v mnoha případech ale 

nejsou tato zařízení v jednom stavebním objektu, což zvyšuje pro-

vozní náklady ve vztahu ke spotřebě energií.

•  Domašov (600 obyvatel) – MŠ jako samostatné odloučené pra-

coviště ZŠ.

•  Příbram na Moravě (595 obyvatel) – v jedné budově jak MŠ, tak 

i ZŠ, školní družina a školní jídelny.

•  Říčany (1974 obyvatel) – samostatná MŠ ve dvou stavebních ob-

jektech a samostatná ZŠ.

•  Veverské Knínice (926 obyvatel) – MŠ jako samostatné odlouče-

né pracoviště ZŠ.

•  Vysoké Popovice (681 obyvatel) – v jedné budově jak MŠ, tak i ZŠ, 

ŠD a ŠJ, do roku 2006 byla odloučeným pracovištěm ZŠ Zastávka.

•  Zakřany (709 obyvatel) – MŠ jako samostatné odloučené praco-

viště ZŠ.

Ve zbývajících pěti obcích je obec zřizovatelem jak mateřské ško-

ly, tak úplné základní školy. Ve dvou případech jsou tato zařízení 

sloučená do jednoho právního subjektu (Ostrovačice, Zastávka). 

•  Ostrovačice (687 obyvatel) – MŠ je součástí ZŠ jako odloučené pra-

coviště, součástí ZŠ je i školní družina, kterou navštěvují i žáci 2. 

stupně ZŠ (jediné takové zařízení v celém správním obvodu), a ŠJ. 

•  Rosice (5784 obyvatel) – dvě samostatné MŠ, jedna s odloučeným 

pracovištěm, společná ŠJ, dále samostatná úplná ZŠ se ŠD a ŠJ.

•  Zastávka (2495 obyvatel) – MŠ je součástí ZŠ jako odloučené 

pracoviště ve dvou stavebních objektech a další pracoviště v obci 

Babice u Rosic, ZŠ je umístěna v rámci komplexu budov společ-

ně s gymnáziem, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

•  Zbraslav (1238 obyvatel) – samostatná MŠ a samostatná ZŠ se 

samostatnými ŠJ.

•  Zbýšov (3823 obyvatel) – samostatná MŠ s odloučeným praco-

vištěm v budově ŠD při ZŠ, která je též samostatným právním 

subjektem. ŠJ při ZŠ zajišťuje stravování i pro děti z MŠ.

autor: M. Košvicová
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•  Kromě těchto školských zařízení působí ve správním obvodu 

Rosice dvě zařízení pro volnočasové aktivity, která zřizují obce. 

Jedná se o SVČ Rosice a DDM Zastávka. Celkový počet školských 

zařízení se v průběhu posledních deseti let výrazně neměnil. Po-

stupně došlo k případnému slučování mateřských a základních 

škol v menších obcích pod jedno ředitelství, což v některých 

případech přineslo určité fi nanční úspory. Ve správním obvodu 

Rosice jako zřizovatel školských zařízení vystupuje již pouze Jiho-

moravský kraj. V území se nenachází církevní ani soukromé škol-

ské zařízení. Jihomoravský kraj je zřizovatelem ZUŠ v Rosicích, 

ve správním obvodu má ještě odloučené pracoviště ve Zbýšově 

také ZUŠ Oslavany, která patří do správního obvodu Ivančice. 
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MAP II

V 
listopadu 2017 byla vyhlášena výzva MŠMT na předkládání 

projektů v rámci MAP II, který bude navazovat a rozšiřo-

vat již zmíněný projekt MAP.

Projekt se bude realizovat po dobu 36–48 měsíců a budou zde fi nan-

covány činnosti, které byly defi novány jako potřebné v dokumentu 

MAP.  Do tohoto projektu budou nově zapojeny kromě mateřských a 

základních školy i základní umělecké školy. Kromě aktualizace doku-

mentu MAP z předešlé výzvy zde bude možné podpořit tyto aktivity:

a) Předškolní vzdělávání a péče

b) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

c) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí/žáků ohrožených školním  

    neúspěchem

Dále bude možné podpořit i volitelná témata:

a) Podpora aktivit z místního akčního plánu

b) Polytechnické vzdělávání, tvořivost, iniciativa, podnikavost 

     a kariérové poradenství
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P
racovníkům MAS Brána Brněnska, z. s., se podařilo 

v roce 2017 získat na tento projekt akreditaci  MŠMT, č. j. 

24997/2017. Díky tomu máme tedy možnost nabízet akredi-

tované školení pro školy, které o projekt projeví zájem.

Během září 2017 jsme již navštívili osm mateřských škol z území 

ORP Šlapanice, které se do projektu Technické školky chtějí zapojit.

Manažeři MAS zde uspořádali praktické školení, kde byly peda-

gogickým pracovníkům vysvětleny základní principy projektů. 

Pracovníci zde mohli zároveň pracovat a učit se tak praktickým 

dovednostem, jako např. výroba plachetnice, letadla apod. 

Díky možné podpoře z navazujícího projektu MAP II bude zřejmě 

možné tento projekt znovu „rozběhnout“ s dalšími zájemci, při-

pravit nové úlohy, vybavit další školky a školy, které mají zájem o

 technické vzdělávání.

Projekt hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, 

umožňuje podporovat a rozvíjet: 

 -  TECHNICKÉ MYŠLENÍ (prostřednictvím úloh z technických 

oborů – stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika), 

 -  TVOŘIVOST (za využití poskytnutých a nakoupených materiá-

lů a pomůcek, které budou z projektu dodány),

 -  MANUÁLNÍ ZRUČNOST (pomocí využití různého pracovní-

ho nářadí, stolků a ponků, které budou z projektu dodány), 

 -  VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI (díky nové technice – dataprojek-

toru, notebooku, plátnu, které jako fungující set dodaný 

z  projektu umožní obhajobu vlastní práce a nápadů dětí).

Webové stránky projektu: www.technicke-skolky.cz

Projekt Technické školky
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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

     

• fi nanční manažer

Ing. Jaroslav Martínek / martinek@branabrnenska.cz

• manažer 

Ing. Michaela Košvicová / kosvicova@branabrnenska.cz

Konzultační den je pondělí od 8.00 do 11.30 hod. 

v kanceláři MAS na adrese Křížkovského 48/2, Kuřim.

Personální zajištění MAS 

Sídlo MAS
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Výběrové řízení 

Obec Rozdrojovice 

Starosta obce Rozdrojovice vyhlašuje 

 

VÝB ROVÉ ÍZENÍ 

na obsazení pozice: 

 

ú etní obce 
Nápl  práce: 

 komplexní vedení ú etnictví obce 

 komplexní vedení rozpo tu obce 

 da ová agenda, vypracování a podávání da ového p iznání 

 vedení a ú tování mzdové agendy 

 fakturace 

 evidence majetku, závazk  a pohledávek obce 

 p íprava podklad  pro inventarizaci majetku 

 zpracování statistických výkaz  

 zajiš ování platebního styku s bankou 

 další administrativní práce na obecním ú ad  

 zástup za referentku v dob  její nep ítomnosti 

Místo výkonu práce. 

 Obecní ú ad Rozdrojovice 

Podmínky: 

 nástup 1. 4. 2018, nebo podle dohody 

 pracovní pom r na plný nebo zkrácený úvazek 

 pracovní pom r na dobu neur itou se zkušební dobou 3 m síce 

 9. - 10. platová t ída dle na ízení vlády . 564/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  

Požadavky: 

 minimáln  úplné st edoškolské vzd lání ekonomického sm ru s praxí 2 roky 

 znalost podvojného ú etnictví, ú etnictví obcí 

 dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office, Internet) 

 znalost zákona o ú etnictví, zákona o obcích a rozpo tových pravidlech územních celk , 
znalost správního ádu 

 prokázání zvláštní odborné zp sobilosti, podle vyhlášky . 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 
zp sobilosti ú edník  územních samosprávných celk , ve zn ní pozd jších p edpis , nejpozd ji do 
24 m síc  od nástupu 

 organiza ní schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, p íjemné 
vystupování, ochota dále se vzd lávat 

Výhodou: 

 praxe v prost edí TRIADA 

 odborná zp sobilost v oblasti p enesené p sobnosti obcí 

P edpoklady uchaze e: 

 státní ob anství R nebo cizí státní ob anství a trvalý pobyt v R 

 v k minimáln  19 let 

 zp sobilost k právním úkon m 

 bezúhonnost 

Náležitosti písemné p ihlášky: 

 jméno, p íjmení a titul uchaze e 

 datum a místo narození 

 státní p íslušnost 

 místo trvalého pobytu 

 íslo ob anského pr kazu, pop . íslo dokladu o povolení k pobytu 

 telefonní kontakt 

 datum a podpis zájemce 

Povinné p ílohy k p ihlášce: 

 strukturovaný životopis s uvedením údaj  o dosavadních zam stnáních a s d razem na 
odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných inností 

 originál nebo ov ená kopie výpisu z evidence Rejst íku trest  ne starší 3 m síc  

 ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání 

 souhlas se zpracovnám osobních údaj  dle zákona . 101/2000 Sb. 

P ihlášku doru te v obálce ozna ené „Výb rové ízení  - Ú ETNÍ“ osobn  nebo zašlete na adresu 
Obec Rozdrojovice, Na D din  7, 664 34 Rozdrojovice tak, aby byla doru ena nejpozd ji do 

 dne 30. 11. 2017 do 13,00 hod. 

V Rozdrojovicích dne  4. 10. 2017 

 

Ing. Daniel Stráský 

starosta obce 
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Reportáž

K 
uvedení této myšlenky v život přispěla výrazně skuteč-

nost, že se svazku podařilo získat na akci dotaci ve výši 

20 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Představa 

byla taková, že letošní setkání odstartuje tradici, kdy takovou 

akci postupně každý rok připraví jedna ze členských obcí. K po-

řádání prvního ročníku se přihlásila obec Čebín a po asi čtvrt 

roce příprav se v sobotu 11. 11. konal na návsi v Čebíně, v or-

lovně, stodole domu č. p. 42 a dětském klubu Syslík 1. ročník 

Setkání obcí mikroregionu Čebínka.

Díky krajské dotaci bylo možné zajistit autobusovou dopravu, 

která přivezla občany okolních obcí až na náves do Čebína a 

v pravidelných hodinových intervalech nabízela také rozvoz ná-

vštěvníků zpět do jejich domovů. Všechny hosty přivítali na náv-

si pořadatelé a předali jim mapku s vyznačením všech míst, kde 

akce probíhala, a podrobnými informacemi. Hlavní program se 

konal ve stodole domu č. p. 42, která byla k této příležitosti vy-

klizena a vyzdobena. Akci zahájil moderátor Tonda Kala, který 

všechny přivítal a po krátkém představení mikroregionu předal 

slovo jeho předsedovi, starostovi Malhostovic Petru Grúnwal-

dovi, a následně starostovi hostující obce Tomáši Křížovi. Ná-

sledovalo vystoupení žáků základní školy, představení šermíř-

ské skupiny Rytíři trnové koruny, plné světelných i akustických 

efektů, které doprovázely výstřely z historických zbraní. Po 18. 

hodině následovala řízená degustace svatomartinských vín pod 

vedením Jiřího Langa. S velkým ohlasem vystoupil následně se 

svým asi půlhodinovým vystoupením Silák Franta. Tento sva-

lovec, který o sobě tvrdí, že je nástupcem legendárního Franty 

Kocourka, tak například nechal o své zuby nebo krk ohýbat že-

lezo, trhal „Zlaté stránky“, vleže na rohoži z hřebíků si nechal 

na hruď umístit kovadlinu, do které jeho asistent tloukl vší si-

lou velkou palicí, a předvedl ještě mnoho dalších dechberou-

cích kousků. Zlatým hřebem večera bylo fi nále v dojení krávy. 

Soutěžilo se v kategoriích děti, ženy a muži a fi nalisté na závěr 

obdrželi hodnotné ceny, které věnovaly členské obce mikroregi-

onu a partner akce, fi rma Siemens. Pestrý program doprovázela 

svým vystoupením bluegrassová skupiny Cvykr a DJ Pavel. Bylo 

připraveno bohaté občerstvení v podobě zabíjačkových hodů. 

Setkání obcí mikroregionu Čebínka 11. 11. 2017

Mikroregion Čebínka je dobrovolný svazek sedmi obcí, konkrétně se jedná o Čebín, Sentice, Hradčany, Malho-

stovice, Skaličku, Všechovice a Drásov. V letošním roce se jeho nejvyšší orgán, kterým je dle stanov shromáždění 

starostů, rozhodl uspořádat akci, o níž se již několik let mluvilo, a to setkání všech členských obcí a jejich občanů. 
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O doprovodný program se postarali partneři akce. Společnost 

Siemens připravila na návsi stánek, ve kterém mohli návštěvníci 

zažít virtuální realitu a kde probíhala nominace do fi nále v sou-

těži dojení krávy. V orlovně pak byl pro děti k dispozici skákací 

hrad a pro ostatní výstava fotografi í ze života obcí mikroregi-

onu. Na návsi byl přistaven svozový vůz naší společnosti KTS 

Ekologie a návštěvníci se tak mohli posadit za volant popelář-

ského auta nebo si vyzkoušet vysypat popelnici. Děti obdržely 

drobné dárky v podobě malých popelniček s bonbóny. Čebínská 

fi rma Mikrop a.s. měla svoji prezentaci na farním dvoře a pro 

přítomné měla připravené propagační materiály a občerstvení. 

Dalším partnerem byla Místní akční skupina Brána Brněnska. 

Ta zajistila pro účastníky reklamní propisky s vyznačením in-

ternetových stránek www.mikroregioncebinka.cz. V dětském 

klubu Syslík bylo po celou dobu akce zázemí pro ty nejmenší. 

Děti mohly využít nabídky hraček nebo si například vyrobit pa-

mětní placku se znakem své obce. Dle našich odhadů se akce 

zúčastnilo něco okolo 500 návštěvníků, převážně z Čebína, ale 

i z okolních obcí.

 Tomáš Kříž
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Reportáž

A
kce začala krátce po poledni, kdy se na rozcestí Pod Hor-

kou, odkud se otvírá krásný výhled na celou obec, sešlo 

zastupitelstvo obce a skupina zhruba třiceti občanů, aby 

zde slavnostně vysadili výroční lípu. Symbolicky bylo pod nově 

sázenou lípu uloženo také poselství budoucím generacím. Po-

selství obsahovalo denní tisk z data uložení, bankovky a mince 

z dnešní doby, kresby hvozdeckých dětí, fotografi e, pozvánku 

na akci Oslavy výročí obce a dále krátký vzkaz, kde starostka obce 

Michaela Košvicová popisuje, jak se v obci dnes žije a jaké jsou 

zde poměry. 

Akce pak v odpoledních hodinách pokračovala v budově obecního 

úřadu, kde zastupitelstvo přichystalo rozsáhlou výstavu fotografi í 

z historie obce. Celkem bylo připraveno 110 velkoformátových 

fotografi í, které zachycují život v obci od roku 1883 až do součas-

nosti. V útulném prostředí hvozdecké hospody pak proběhlo čtení 

z obecní kroniky, které mělo u návštěvníků velký úspěch. Součas-

ně také v prostorách hvozdecké hospody připravilo zastupitelstvo 

promítání fotografi í z historie obce, které se na výstavu nevešly. 

V 16 hod. se pak dvůr hvozdecké hospody změnil na divadelní 

sál a zaplnil se do posledního místečka. Hvozdecké děti zde pod 

vedením režisérky Jany Žilkové a Jitky Morávkové sehrály divadel-

ní představení Tajemství staré bambitky. V nádherných kulisách 

i kostýmech vlastní výroby tak rozesmály i dojaly takřka stovku 

přihlížejících. 

V podvečer oslavy výročí první písemné zmínky o obci završilo 

posezení u cimbálu v hvozdecké hospodě. U dobrého vína, jídla a 

za doprovodu moravských písní a s kulisou fotek z historie obce tak 

hvozdečtí občané zpívali, vzpomínali a slavili do pozdních hodin. 

 Ing. Michaela Košvicová

Oslavy výročí obce ve Hvozdci 

Deštivá sobota 23. 9. byla pro obec Hvozdec velmi významným dnem. Tento den vyvrcholily oslavy výročí 700 let 

od první písemné zmínky o obci, které si letos Hvozdec připomíná. 
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Výlov rybníka

Rudka
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C
hceme se tímto rozloučit s naším kolegou, který v MAS 

Brána Brněnska zastupoval TJ Sokol Kuřim, kde byl 

dlouholetým jednatelem. Díky svému temperamentu

a humoru dokázal oživit každou debatu. Prostřednictvím své-

ho osobitého humoru a naturelu byl, a to nejen v naší organi-

zaci, nepřehlédnutelnou postavou. Přispíval k tvorbě našeho 

Zpravodaje a pomáhal nám vnést humor a nadhled do mnoh-

dy nudných témat, která díky jeho příspěvkům a nápadům do-

kázala „ožít“.

Nečekaně nás opustil uprostřed rozdělané práce na tomto 

Zpravodaji a při tvorbě PF. Věříme, že by byl rád, kdybychom 

jeho nápady a vtipy zveřejnili, a proto se společně s námi za-

smějte jeho vtipům – udělalo by mu to radost.

Rozloučení s Ing. Františkem Mertou

František Merta se narodil v Brně, základní školu vychodil v Kuřimi, studoval na střední průmyslové škole 

a dále pokračoval ve studiích na VUT – FS v Brně. Byl zaměstnán v TOS Kuřim, od roku 1999 podnikal, 

v roce 2012 se zapojil do založení MAS Brána Brněnska, z. s. 
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P
ortál Rosicko.cz je v provozu už 16. rok. V roce 2001 jej 

v Zastávce založili studenti pod názvem E-METRO.cz a po-

stupně se z něj stal největší informační web v regionu. Rosic-

ko.cz denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. Portál 

není zaměřený na specifi cké téma, a proto si na něm každý najde 

něco zajímavého.

Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstná-

ní a brigád na Rosicku. Firmy a personální agentury zde zadávají 

volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí 

najdete na www.rosicko.cz/prace.

Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře místních akcí. Po-

zvánku můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého 

regionu na adrese www.rosicko.cz/kalendar-akci. Nejzajímavější 

a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebooko-

vé stránce, kde je uvidí stovky fanoušků.

Portál Rosicko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou 

institucí v regionu, např. Kulturním informačním centrem Rosice 

a Domem dětí a mládeže Zastávka. Píšeme o Rosicku pro Rosicko.

Portál Rosicko.cz už 16 let informuje o aktuálním dění v regionu

Hledáte práci v místě svého bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo naplánovat akci na víkend? 

Na webovém portálu www.rosicko.cz najdete vše, co o dění v regionu chcete vědět.
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Podpora MAS Brána Brněnska, z. s., z JMK 

MAS Brána Brněnska, z. s., získala díky pod-

poře Jihomoravského kraje v roce 2017 úče-

lovou dotaci na realizaci akce Podpora MAS, 

která spočívá v pokrytí režijních nákladů 

MAS. Tato dotace byla poskytnuta v rámci do-

tačního programu Program rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje. MAS díky tomu získa-

la prostředky ve výši 100 000 Kč. Poskytnutá 

dotace představuje max. 70 % uznatelných 

nákladů pro stanovení výše dotace.

Stručně

PF 2018

Pokojné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém roce 

přejí pracovníci kanceláře MAS Brána Brněnska, z. s.
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