Výroční zpráva společnosti Střední Haná, o.p.s.
za rok 2014
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Střední Haná, o.p.s., prostřednictvím místní akční skupiny (MAS)
realizuje Strategický plán Leader (SPL).

1 Základní údaje
Název MAS:
Právní forma:
Adresa:
Kancelář:
IČO:
Číslo účtu:

Střední Haná, o.p.s.
obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
náměstí Míru 21, 752 01 Kojetín
268 81 764
1888708339/0800
Česká spořitelna, a.s.

Společnost byla dne 13. února 2006 zapsaná do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 214.

1.1 Personální obsazení
Manažerka společnosti:
Administrativa společnosti:
Účetnictví společnosti:

Ing. Jarmila Matoušková
Bc. Romana Fedurcová
Dana Chytilová (01 – 04/2014)
Jitka Poláková (05 – 12/2014)

1.2 Zakladatelé společnosti
V roce 2014 bylo zakladateli společnosti 14 fyzických osob.
Mgr. Ladislav Hanák
Vladimír Ivan
Ferdinand Večeřa
Jitka Rohová
Svatopluk Horák
Mgr. Václav Dvořáček
Zdeněk Kouřil
Ing. Petr Indrák
Ing. Jiří Šírek
Mgr. Václav Karhánek
Ing. Stanislav Hlavinka
Zdenka Dopitová
Mgr. Radek Brázda
František Holík.
Pozn. Změna zakladatele Střední Haná, o.p.s., ke které došlo v průběhu roku 2014, je popsána
v kapitole 4 Standardizace MAS.

2 Orgány společnosti a jejich jednání
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Pozn. Změna organizační struktury Střední Haná, o.p.s., ke které dojde v důsledku změny zakladatele,
je popsána v kapitole 4 Standardizace MAS.

2.1 Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a je tvořena všemi 14 zakladateli (viz bod 1.2).
Jednání valné hromady se v roce 2014 uskutečnilo dvakrát, 31. března 2014 valná hromada schválila
zprávu o činnosti správní rady, výroční zprávu a účetní závěrku společnosti za rok 2013 a rozpočet na
rok 2014. Dále byla valná hromada seznámena s projekty spolupráce nebo např. s informacemi
k přípravě Integrované strategie rozvoje území 2014+. Valná hromada také zvolila nové členy správní
a dozorčí rady (prodloužila mandát stávajícím členům výše jmenovaných orgánů společnosti) a vzala
na vědomí informace o financování MAS v přechodném období. Na jednání dne 25. srpna 2014
členové valné hromady projednali převod zakladatelských práv, strukturu nové společnosti a vyslechli
si informace ke standardizaci MAS.

2.2 Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má 3 členy. V roce 2014 se uskutečnilo jedno
jednání dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Střední Haná, 31. března 2014. Na tomto jednání
byla přezkoumána a schválena účetní závěrka a výroční zpráva společnosti za rok 2013. Členové
dozorčí rady se dále seznámili s rozpočtem pro rok 2014.
Na následném jednání správní rady předala dozorčí rada zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti
členům správní rady a řediteli společnosti.
Členové dozorčí rady v roce 2014:
Ing. Stanislav Hlavinka
Ing. Drahomír Novák
Jiřina Zdařilová.

2.3 Správní rada
Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena a má 6
členů. V roce 2014 se rada sešla pětkrát, 13. ledna 2014 byli členové informováni o možnosti podat
Žádost o dotaci v nejnovější výzvě v Operačním programu Životní prostředí a v Operačním programu
Technická pomoc. 12. března 2014 byla schválena Smlouva o bezúročné půjčce ve výši 150 tisíc
korun. Na jednání dne 31. března 2014 správní rada projednala zprávu o výsledcích kontrolní činnosti
dozorčí rady, účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti za rok 2013 a rozpočet
pro rok 2014. 29. května 2014 byla schválena smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 115 tisíc korun
ze strany Olomouckého kraje. 7. července 2014 projednala a schválila správní rada přijetí úvěru ve
výši 750 tisíc korun na předfinancování nákladů, spojených s žádostí o dotaci v Operačním programu
Technická pomoc.
Členové správní rady v roce 2014:
Ing. Jiří Šírek
Hana Skřépková
Ing. Petr Indrák
Mgr. Václav Karhánek
Ing. Markéta Baďurová
Mgr. Leon Bouchal.

2.4 Ředitel společnosti
Ředitelem obecně prospěšné společnosti Střední Haná, který je statutárním orgánem společnosti, byl
v roce 2014 Mgr. Radek Brázda.

2.5 Programový výbor
Programový výbor na svých jednáních schvaluje Fiche opatření, které se vyhlašují v příslušných
výzvách. Vzhledem ke skutečnosti, že poslední výzva byla vyhlášena na konci roku 2013, programový
výbor se v roce 2014 již nesešel.
Členové programového výboru v roce 2014:
Ing. Mojmír Haupt
Bc. Jiří Stav
Ing. Dušan Laboň
Marcela Formánková
Ing. Naděžda Šoborová
Ing. Markéta Baďurová
Bc. Marcela Joklíková.

2.6 Výběrová komise
Výběrová komise provádí hodnocení a výběr Žádostí o dotaci, podaných v rámci jednotlivých výzev,
dle preferenčních kritérií. V roce 2014 sešla jednou, 27. února 2014, kdy byly obodovány přijaté
projekty a doporučeny k financování z Programu rozvoje venkova.
Členové výběrové komise v roce 2014:
Ing. Petr Indrák
Mgr. Ladislav Hanák
Vladimír Ivan
Mgr. Václav Karhánek
Ing. Bohumír Vykoupil.

3 Činnost obecně prospěšné společnosti v roce 2014
Činnost obecně prospěšné společnosti Střední Haná je zaměřená na podporu rozvoje regionu,
naplňovaná pomocí Programu rozvoje venkova (PRV), Osy IV. Leader, prostřednictvím Strategického
plánu Leader.
Cíle a priority Strategického plánu Leader jsou naplňovány prostřednictvím Fichí MAS Střední Haná,
o.p.s.:
Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků
Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
Fiche 3 – Podpora cestovního ruchu
Fiche 4 – Podpora podnikání v regionu
Fiche 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
Fiche 6 – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Fiche 7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Region působnosti MAS Střední Haná tvoří následující obce: Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice,
Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice, Záříčí.

3.1 Realizace jednotlivých výzev
1. – 7. výzva (8. – 15. kolo příjmu žádostí PRV)
Všechny projekty byly realizovány, žadatelům byly podány Žádosti o proplacení a všechny žádosti
byly proplaceny.
Celkem bylo 29 žadatelům vyplaceno 7.954.044,- Kč.
Výzva
/Fiche
1/2

Název žadatele

Název projektu

Obec Lobodice

1/2

Obec Stříbrnice

Obnova veřejného prostranství v obci
Lobodice
Obnova veřejného prostranství v obci
Stříbrnice

Celkové
výdaje (Kč)
381.423,-

Vyplacená
dotace (Kč)
286.066,-

266.370,-

199.800,-

Ukončení
projektu
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen

1/2

Obec Polkovice

Projekt krajinné výsadby v části obce
Polkovice
Zeleň v obci Měrovice nad Hanou

444.762,-

332.100,-

1/2
1/2

Obec Měrovice nad
Hanou
Obec Oplocany

243.738,-

178.200,-

Obnova zeleně a mobiliáře v obci Oplocany

252.220,-

184.500,-

1/2

Obec Záříčí

Okrasná výsadba v části obce Záříčí

328.770,-

246.600,-

1/2

Obec Uhřičice

220.419,-

165.600,-

1/2

Obec Ivaň

Obnova veřejného prostranství v obci
Uhřičice
Obnova veřejného prostranství v obci Ivaň

591.570,-

438.307,-

1/2

Obec Troubky

343.857,-

257.914,-

1/2

Obec Křenovice

Obnova prostranství před poštou v obci
Troubky
Obnova zeleně v obci Křenovice

358.449,-

164.700,-

2/2

Město Tovačov

267.000,-

200.250,-

2/2

Město Kojetín

329.486,-

247.111,-

2/5

104.910,-

94.419,-

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v
Oplocanech
Stavební úpravy šaten na hřišti kopané TJ
Sokol

363.673,-

327.240,-

329.806,-

293.405,-

Rekonstrukce budovy sokolovny v
Obědkovicích
Rekonstrukce stáje pro výkrm prasat farma
Kojetín
Obnova zastávky autobusové dopravy

572.337,-

515.103,-

720.000,-

240.000,-

4/2

Základní organizace
Českého
zahrádkářského
svazu Tovačov
Sbor dobrovolných
hasičů Oplocany
Tělovýchovná
jednota Sokol
Tovačov
Tělocvičná jednota
Sokol Obědkovice
Agro – družstvo
Morava
Obec Lobodice

Projekt okrasné výsadby v části města
Tovačova
Projekt okrasné výsadby druhé části ulice
Sv. Čecha v Kojetíně
ZO ČZS Tovačov – vybavení klubovny

541.560,-

299.700,-

4/5

Obec Oplocany

180.000,-

135.000,-

4/5

245.600,-

203.202,-

4/5

Fotbalový klub
Slavoj Kojetín Koválovice
TJ Sokol Troubky

Obec Oplocany – vybavení kulturního
centra obce
Zkvalitnění zázemí sportovního areálu TJ
Slavoj Kojetín

418.000,-

-

5/1

Miloslav Halenka

Rekonstrukce střechy na objektu šaten T.J.
Sokol Troubky
Nákup technologie – linka na výrobu pelet

285.372,-

95.124,-

5/5

FK Troubky o.s.

418.000,-

373.500,-

5/1

Libor Šebesta

2.858.300,-

800.000,-

5/3

Ing. Josef Hlavinka

999.600,-

481.800,-

6/7

Římskokatolická
farnost Troubky
Sdružení hasičů
Čech, Moravy a
Slezska, Sbor
dobrovolných
hasičů Kojetín

Rekonstrukce střechy na objektu šaten T.J.
Sokol Troubky
Rekonstrukce seníku na sklad obilovin,
olejnin a ostatních komodit
Výstavba dětského sportoviště a výsadba
zeleně v areálu farmy Polkovice
Rekonstrukce kostela svaté Markéty v
Troubkách
Pořízení hasičské výstroje

481.100,-

422.409,-

120.000,-

108.000,-

2/5
2/5

2/5
3/1

7/5

Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen

Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Ukončení
administrace
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen

7/5

Obec Polkovice

7/5

Kanoistika Kojetín

Vybavení sportovně-volnočasových a
kulturně-vzdělávacích center v obci
Polkovice
Stavební úpravy zázemí Kanoistiky Kojetín

300.766,-

197.100,-

980.400,-

-

Projekt
proplacen

Ukončení
administrace
7/5
Myslivecké sdružení Modernizace myslivecké střelnice v
315.772,284.194,Projekt
Morava Kojetín, o.s. Kojetíně
proplacen
7/7
Město Kojetín
Restaurování soch sv. Anny a sv. Václava v
295.440,182.700,Projekt
Kojetíně
proplacen
Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků
Fiche 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
Fiche 7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Fiche 3 – Podpora cestovního ruchu

8. výzva (16. kolo příjmu žádostí PRV)
Přijato bylo celkem 10 Žádostí o dotaci, k realizaci bylo vybráno 7 žádostí. Pět projektů již bylo
realizováno, byly podány Žádosti o proplacení a všechny žádosti byly proplaceny. U zbylých dvou
projektů byla ukončena realizace a byly podány Žádost o proplacení.
Celkem bylo 5 žadatelům vyplaceno 1.242.450,- Kč.
Fiche

Název žadatele

Název projektu

2

Obec Obědkovice

Obnova chodníku – místní část Pazderna

125.105,-

Požadovaná
/Vyplacená
dotace (Kč)
92.250,-

2

Obec Troubky

Revitalizace hřbitova v Troubkách – 1. etapa

228.000,-

-

1

Zbyněk Svačina

1.195.200,-

-

1

Ing. Milan Šebesta

Moderním traktorem k prosperitě mladého
zemědělce
Nákup plošného mulčovače

588.000,-

-

1

Libor Šebesta

Nákup stranového mulčovače

326.700,-

135.000,-

1

Ing. Petr Indrák

Zpracovna včelích produktů Polkovice

1.034.421,-

362.400,-

2

Rekonstrukce chodníků a vjezdů před
budovou základní školy a přilehlými domy
Územní plán Oplocany

324.989,-

172.800,-

2

Obec Měrovice
nad Hanou
Obec Oplocany

216.240,-

160.861,-

1

Jaroslav Minařík

2.081.200,-

480.000,-

2

Město Kojetín

Nákup teleskopického kolového
manipulátoru
Rekonstrukce okolí školní jídelny na
Hanusíkové ulici v Kojetíně

369.917,-

276.290,-

Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků
Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové
výdaje (Kč)

VK – výběrová komise

Ukončení
projektu
Projekt
proplacen
Projekt nebyl
podpořen VK
Projekt nebyl
podpořen VK
Projekt nebyl
podpořen VK
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Žádost o
proplacení
podána
27. 11. 2014
Projekt
proplacen
Žádost o
proplacení
podána
13. 11. 2014

9. výzva (18. kolo příjmu žádostí PRV)
Z celkem 17 podaných Žádostí o dotaci bylo výběrovou komisí vybráno k realizaci 13 žádostí. Dvanáct
projektů již bylo realizováno, byly podány Žádosti o proplacení a všechny žádosti byly proplaceny.
Poslední zbývající projekt je stále v realizaci s předpokládaným termínem ukončení k 30. červnu 2015.
Celkem bylo 12 žadatelům vyplaceno 2.281.281,- Kč.
Fiche

Název žadatele

Název projektu

2

Obec Stříbrnice

260.881,-

5

TJ Haná Měrovice

158.113,-

-

5

Obec Troubky

288.901,-

168.672,-

7

Obec Měrovice nad
Hanou
Kanoistika Kojetín

Rekonstrukce chodníků v okolí kulturního
domu
Rekonstrukce nátěru konstrukce a
podhledu fotbalové tribuny
Hasičská zbrojnice Troubky – stavební
úpravy
Rekonstrukce a přemístění kříže u Hané

Požadovaná
/Vyplacená
dotace (Kč)
194.043,-

155.640,-

121.805,-

Vybavení oddílu rychlostní kanoistiky

150.040,-

108.000,-

Nákup sportovního a táborového
vybavení pro Pionýrskou skupinu Kojetín

129.403,-

116.462,-

Modernizace a rozvoj firmy Milan
Šťastník
Rekonstrukce elektroinstalace Husova
sboru /synagogy/ - 1. etapa – Obnovení
modlitebny
Vybavení sportovního a relaxačního
centra
Stavební úpravy fary v Tovačově –
zateplení verandy
Oprava hasičské zbrojnice s pořízením
materiálního vybavení

135.559,-

67.200,-

554.675,-

499.207,-

1.205.160,-

597.600,-

126.672,-

89.535,-

214.456,-

-

477.370,-

-

165.792,-

115.941,-

1.254.264,-

-

278.069,-

249.300,-

405.697,-

302.539,-

5
5

4
7

4
7
5

2
5
7
5

7
5

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina
Kojetín
Milan Šťastník
Náboženská obec
Církve československé
husitské v Kojetíně
Bc. Jiří Kilhof
Římskokatolická
farnost Tovačov
Moravská hasičská
jednota – hasičský
sbor Lobodice
Obec Měrovice nad
Hanou
Obec Křenovice
Římskokatolická
farnost Troubky
Nadační fond Josefy a
Marie Mildnerových,
faráře Františka
Fučíka a Františky
Bíbrové
Město Kojetín

Rekonstrukce chodníků a vjezdů do
domů u obecního úřadu
Rekonstrukce – výměna oken obecního
úřadu a vstupních dveří mateřské školy
Obnova vnějšího pláště kostela svaté
Markéty v Troubkách – 1. etapa
Opravy v domě Sv. Josefa – Centru
denních služeb, rozvoj a zkvalitnění
poskytovaných služeb

Obnova kapličky v Popůvkách

Celkové
výdaje (Kč)

Ukončení
projektu
Projekt
proplacen
Projekt nebyl
podpořen VK
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt v
realizaci
Projekt
proplacen
Projekt nebyl
podpořen VK
Projekt nebyl
podpořen VK
Projekt
proplacen
Projekt nebyl
podpořen VK
Projekt
proplacen

Projekt
proplacen
Projekt
proplacen

Tělovýchovná jednota Závlaha fotbalového hřiště
289.044,248.577,Sokol Tovačov
Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
Fiche 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
Fiche 4 – Podpora podnikání v regionu
Fiche 7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
VK – výběrová komise

10. výzva (19. kolo příjmu žádostí PRV)
Přijato bylo celkem 7 Žádostí o dotaci a k realizaci bylo vybráno 5 žádostí. Ke konci roku byly tři
projekty realizovány, byly jim podány Žádosti o proplacení a všechny byly proplaceny. U zbylých dvou
projektů byla ukončena realizace a byly podány Žádost o proplacení.
Celkem bylo 3 žadatelům vyplaceno 465.691,- Kč.
Fiche

Název žadatele

Název projektu

2

Obec Měrovice nad
Hanou

Rekonstrukce chodníků a vjezdů do
domů u obecního úřadu

7
2

Římskokatolická
farnost Lobodice
Obec Obědkovice

2

Obec Troubky

7

Římskokatolická
farnost Troubky
Náboženská obec
Církve československé
husitské v Kojetíně
Obec Polkovice

Restaurování, obnova dveří a oken
kostela v Lobodicích
Zpevnění příjezdového vjezdu k požární
zbrojnici a zhotovení věže k sušení
požárních hadic
Revitalizace hřbitova v Troubkách – II.
etapa
Obnova kostela svaté Markéty v
Troubkách
Rekonstrukce elektroinstalace Husova
sboru /synagogy/ - 1. Etapa – Obnovení
modlitebny
Oprava márnice a hřbitovní zdi

7

2

Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
VK – výběrová komise

Celkové
výdaje (Kč)
510.523,-

Požadovaná
dotace (Kč)
379.728,-

162.303,-

146.072,-

221.505,-

160.252-

275.478,-

159.367-

299.544,-

-

264.303,-

-

337.282,-

246.789,-

Ukončení
projektu
Žádost o
proplacení
podána
30. 09. 2014
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt
proplacen
Projekt nebyl
podpořen VK
Projekt nebyl
podpořen VK

Žádost o
proplacení
podána
14. 10. 2014
Fiche 7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

11. výzva (20. kolo příjmu žádostí PRV)
Výzva byla zveřejněna od 6. do 29. ledna 2014 s termínem příjmu žádostí 27. a 29. ledna 2014.
Programový výbor MAS Střední Haná vyhlásil jedinou Fichi. a sice č. 5 – Rozvoj obcí, občanská
infrastruktura a služby. Do této Fiche byly přijaty celkem 2 Žádosti o dotaci. Po provedení všech
administrativních kontrol byly přijaté žádosti předány Výběrové komisi MAS (19. 02. 2014)
k obodování a sestavení pořadí. Vzhledem ke skutečnosti, že alokace na tuto výzvu byla 198.113,- Kč
a součet požadovaných dotací u obou přijatých žádostí byl 197.566,- Kč, výběrová komise doporučila
oba projekty k realizaci. Poté byly projekty odevzdány na RO SZIF Olomouc k administrativní kontrole.
Definitivní schválení Žádostí o dotaci bylo Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF)
zveřejněno 6. května 2014 a poté byli žadatelé vyzváni k podpisu Dohod. Ke konci roku 2014 již byly
oba projekty realizovány, jeden už byl i proplacen a druhému byla podána Žádost o proplacení.
Celkem bylo 1 žadateli vyplaceno 92.149,- Kč.
Fiche

Název žadatele

Název projektu

5

Obec Křenovice

5

TJ Haná Měrovice

Pořízení vybavení pro pořádání
společenských, kulturních a sportovních
akcí v obci Křenovice
Rekonstrukce nátěru konstrukce a
podhledu fotbalové tribuny

Celkové
výdaje (Kč)
123.890,-

116.503,-

Požadovaná
dotace (Kč)
92.149,-

104.850,-

Ukončení
projektu
Projekt
proplacen
Žádost o
proplacení
podána
24. 10. 2014

Rekapitulace všech výzev (2009 – 2014):
Celkem bylo 50 žadatelům k 31. 12. 2014 proplaceno:
Celkem zbývá proplatit 5 žadatelům k 31. 12. 2014:
Projekt 1 žadatele je stále v realizaci (do 30. 06. 2015) za:

12.035.615,- Kč
1.168.518,- Kč
597.600,- Kč

V průběhu let 2009 – 2014 byla u 2 projektů ukončena administrace na popud žadatelů a celkem 9
projektů nebylo doporučeno výběrovou komisí k realizaci z programu Leader.

3.2 Další aktivity MAS
Kromě realizace Strategického plánu Leader se MAS Střední Haná v roce 2014 věnovala také dalším
aktivitám a projektům, směřujícím ke spolupráci a rozvoji v území MAS i mimo něj.

3.2.1 Projekty spolupráce
Kniha základ života
Žadatel:
Partner:

Střední Haná, o. p. s.
Prostějov venkov o. p. s.

Realizace projektu:

říjen 2012 – duben 2013

Podstatou projektu bylo propojení stávajícího počtu knihoven na území obou MAS, tak aby uživatelé
měli možnost elektronicky knihu vyhledat v kterékoli knihovně a na základě nově zavedeného
systému výměnného fondu si knihu objednat. Součástí projektu byla dále modernizace knihoven
pořízením SW a HW vybavení a chybějícím mobiliářem a pořízení nových knih. V rámci realizace
projektu bylo uspořádáno několik akcí jako např. autorská čtení či jednorázové akce pro děti a
seniory. Důležitým bodem projektu bylo také plánované setkání knihovníků a workshop zaměřený na
výměnu zkušeností, propagaci projektu a informace o nových metodách v půjčování knih (např. eknihy).
Z regionu MAS Střední Haná byly do projektu zapojeny následující knihovny:
 Knihovna Oplocany, která byla vybavena novou počítačovou sestavou, tvořící PC, software,
monitor, myš, klávesnici a dále multifunkčním laserovým zařízením (tiskárnou).
 Knihovna Obědkovice, která byla vybavena novými policemi na knihy, židlemi a stoly.
 Knihovna Polkovice, kde byla zakoupena nová kompletní počítačová sestava.
 Knihovna Stříbrnice, kde byly vyrobeny nové regály na knihy do dětského oddělení i oddělení
pro dospělé čtenáře.
 Knihovna Tovačov, která byla vybavena novými stoly a regály na knihy.
 Knihovna Troubky, kam byla zakoupena nová botníková stěna a žaluzie do oken knihovny.
 Knihovna Kojetín, která byla vybavena dvěma novými kompletními počítačovými sestavami.

Do všech knihoven v regionu byly pořízeny nové knihy, dle výběru knihovnic a knihovníků, v celkovém
počtu 687 kusů. Pořízené knihy byly zavedeny do výpůjčního systému a následně byl nastaven
harmonogram výměny nebo cirkulace knih mezi jednotlivými knihovnami jak na území jedné MAS,
tak propojeně mezi MAS Střední Haná a MAS Prostějov venkov na základě poptávky knihovnic a
zejména čtenářů. Zároveň také došlo k propojení webových stránek jednotlivých knihoven se
stránkami obcí a stránkami MAS Střední Haná a MAS Prostějov venkov.
Celkové výdaje projektu (za obě MAS):
980.018,- Kč
Dotace (za obě MAS):
846.015,- Kč
Celkové finanční prostředky za MAS Střední Haná:
465.946,- Kč
Dotace za MAS Střední Haná:
414.851,- Kč.
Stav projektu k 31. 12. 2014:
Realizace projektu byla ukončena a 30. 04. 2013 byla podána Žádost o proplacení dotace.
Dne 31. 03. 2014 došlo k proplacení dotace ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu.
Jakmile byla na účet MAS připsána finanční částka přiznané dotace (90%), kompletní částka (100%)
byla okamžitě vrácena bance, která společnosti poskytla úvěr na předfinancování celého projektu.
Následně byly osloveny všechny obce, aby zaslaly na účet MAS 10% podíl z této akce (všem obcím
bylo předáno kompletní a přehledné vyúčtování celého projektu).
Tento projekt je kompletně ukončen.
Plnění monitorovacích indikátorů projektu:
V rámci plnění monitorovacích indikátorů se pracovnice MAS zúčastnily dne 31. 05. 2014 akce
„Festival volnočasových aktivit“, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Kojetín a na kterém seznámily
děti a jejich rodiče s lisovacím strojem, pořízeným v rámci projektu. Děti si mohli stroj vyzkoušet a
vyrobit si tak přáníčka dle vlastní kreativity a vkusu.

Dne 22. 10. 2014 pořádala sama MAS obdobnou akci v místní knihovně v Polkovicích za hojné účasti
místních dětí a jejich doprovodu.

Monitorovacím indikátorem k tomuto projektu je také každoroční pořádání autorských čtení
v knihovně v Kojetíně. Dne 1. 10. 2014 proběhlo setkání s autorem a ilustrátorem dětských knih,
panem Adolfem Dudkem. Dětem se akce velmi líbila a horlivě se v jejím průběhu zapojovali do dění.
Závěrem si každý přišel pro vlastnoruční podpis od autora.

Svědkové minulosti
Žadatel:
Partner:

Prostějov venkov o. p. s.
Střední Haná, o. p. s.

Realizace projektu:

říjen 2013 – březen 2014

Cílem projektu bylo nabídnout veřejnosti zajímavé informace o svědcích minulosti tak, aby se naučili
tyto poklady vidět a rozumět jim. Důležité je také budovat kladný vztah k památkám a zodpovědnost
o jejich péči. Projekt byl zaměřen na opravu památek po našich předcích. Oba partnerské regiony
jsou nebývale bohaté na drobné kulturní památky. Již od nepaměti se zde stavěla boží muka, kříže,
kaple v krajině apod. Tyto stavby tak spoluutváří krajinný ráz a jsou významným historickým a
estetickým prvkem v krajině. Posláním projektu bylo vzbudit zájem především mladé generace o
historii své obce, města a regionu. Mnozí chodí okolo nejrůznějších zajímavých staveb, soch a objektů
a netuší kdo, kdy a proč je vlastně postavil.

Řada těchto drobných kulturních památek je však dnes ve velmi špatném stavu. Věkem některé
památky značně zchátraly. Část památek je dnes již díky aktivitám obcí rekonstruována. Devastované
či jen různě poškozené památky je nutno urychleně rekonstruovat tak, aby došlo k zachování tohoto
významného kulturního dědictví svědků minulosti i pro budoucí generace.
Z regionu MAS Střední Haná jsou do projektu zapojeny následující obce:
 Obec Polkovice – restaurování kamenného kříže u silnice z roku 1890.
 Město Kojetín – restaurování pomníku a sochy osvobození v parku na náměstí Republiky
z roku 1970.
 Město Kojetín – restaurování symbolického hrobu obětem 2. světové války na místním
hřbitově z roku 1946.
 Město Kojetín – restaurování tří pamětních desek na budově bývalé židovské synagogy.
 Město Tovačov – restaurování kašny se sochou sv. Václava z roku 1694, resp. 1872.
 Obec Ivaň – restaurování Piety, sochy bolestné Panny Marie z roku 1890.
 Obec Měrovice nad Hanou – restaurování pomníku obětem 1. světové války.
 Obec Uhřičice – restaurování kříže Kalvárie se sochami sv. Jana a Panny Marie.
V rámci projektu byla vytvořena společná mapa obou regionů, ve které byly vyznačeny památky,
které jsou předmětem tohoto projektu s popisem jejich historie a současné obnovy. Mapa bude
sloužit jednak jako prezentace projektu, dále jako propagace obou MAS, regionů a jejich památek.
Závěrem vznikla publikace „Příběhů svědků minulosti“, při jejíž tvorbě obě MAS spolupracovaly s
místními základními školami. Šlo o to, že žáci v rámci výuky pátrali po zapomenutých příbězích
vztahujících se k památkám regionu či obci, čímž získali vlastní zkušenosti, prostřednictvím kterých
nacházeli souvislosti, vlastní kořeny a především vztah k regionu a domovu. Vybraní žáci poté
prezentovali svou práci a výslednou publikaci na veřejnosti při slavnostním otevření výstavy. Vzniklá
publikace obsahuje kresby dětí, fotografie a hlavně příběhy vzniku obcí, významných budov regionu,
památek či lidové pověsti a vyprávění z obou regionů.
V souvislosti s projektem byl také uspořádán seminář pro zástupce obcí, kde odborníci na historické
památky a jejich rekonstrukce z NPÚ a restaurátoři starosty seznámili s hlavními zásadami obnovy a
péče o drobné památky.
Celkové výdaje projektu (za obě MAS):
2.127.122,95 Kč
Dotace (za obě MAS):
1.830.337,- Kč
Celkové finanční prostředky za MAS Střední Haná:
1.093.822,95 Kč
Dotace za MAS Střední Haná:
909.817,- Kč.
Stav projektu k 31. 12. 2014:
Realizace projektu byla ukončena a 17. 03. 2014 byla podána Žádost o proplacení dotace.
Dne 20. 10. 2014 došlo k proplacení dotace ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu.
Jakmile byla na účet MAS připsána finanční částka přiznané dotace (90%), kompletní částka (100%)
byla okamžitě vrácena bance, která společnosti poskytla úvěr na předfinancování celého projektu.
Následně byly osloveny všechny obce, aby zaslaly na účet MAS 10% podíl z této akce (všem obcím
bylo předáno kompletní a přehledné vyúčtování celého projektu).
Tento projekt je kompletně ukončen.

Pieta u Ivaně - socha bolestné Panny Marie z roku 1890

Polkovice – kamenný kříž z roku 1890

Kojetín – pomník a socha osvobození z roku 1970

EMI 6 – evaluace, monitoring, inovace
Žadatel:
MAS – Partnerství Moštěnka, o. p. s.
Partneři:
Střední Haná, o.p.s.
MAS Moravská cesta, z. s.
MAS Regionu Poodří, z. s.
MAS Moravská brána, z. s.
MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s.
Realizace projektu:
Podání žádosti o platbu:

září 2014 – červen 2015
červen 2015

Tento projekt byl zahájen na podzim roku 2014 a jeho předmětem je nastavení evaluace,
monitorovacího systému a implementace (EMI) nových Strategií komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD) v programovém období 2014 – 2020 ve všech zapojených MAS.
V rámci tohoto nového projektu spolupráce proběhlo několik pracovních jednání, a sice 24. 09. 2014,
06. 11. 2014 a 12. 12. 2014. Další jednání je plánováno na 13. 01. 2015.
MAS Střední Haná v rámci svých povinností svolala dne 13. 10. 2014 jednání výběrové komise, na
kterém členové hodnotili povinná preferenční kritéria a kritéria stanovená MAS, podle kterých byly
hodnoceny přijaté Žádosti o dotaci v uplynulém programovém období 2007 – 2013. Členové VK se
vyjádřili také k procentuálnímu rozdělení finanční alokace na jednotlivé Fiche v minulém období a
navrhli nové rozdělení pro roky 2014 – 2020.

3.2.2 Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Využití biologického odpadu v obcích MAS Střední Haná
Žadatel:
MAS Střední Haná, o. p. s.
Realizace projektu:

01. 06. 2014 – 30. 11. 2014

Předmětem projektu je využití biologického odpadu v obcích MAS, konkrétně pořízením kompostérů
a drtičů obcím v regionu MAS Střední Haná.
Z regionu MAS Střední Haná jsou do projektu zapojeny následující obce:
 Obec Ivaň – 60 ks kompostérů 800 l, 1 ks drtiče Laski KDO 90/13GX 390S.
 Obec Křenovice – 40 ks kompostérů 800 l, 1 ks drtiče Laski KDO 90/13GX 390S.
 Obec Měrovice nad Hanou – 70 ks kompostérů 800 l, 1 ks drtiče Laski KDO 90/13GX 390S.
 Obec Obědkovice – 50 ks kompostérů 800 l, 1 ks drtiče Laski KDO 90/13GX 390S.
 Obec Oplocany – 50 ks kompostérů 800 l, 1 ks drtiče Laski KDO 90/13GX 390S.
 Obec Polkovice – 1 ks drtiče Laski KDO 90/13GX 390S.
 Obec Stříbrnice – 20 ks kompostérů 800 l, 1 ks drtiče Laski KDO 90/13GX 390S.
 Město Tovačov – 100 ks kompostérů 800 l.
 Obec Uhřičice – 1 ks drtiče Laski KDO 90/13GX 390S.
 Obec Záříčí – 100 ks kompostérů 800 l, 1 ks drtiče Laski KDO 90/13GX 390S.

Realizace projektu byla zahájena v druhé polovině roku 2014. V rámci výběrového řízení bylo
osloveno několik firem a nakonec byla pro dodávku kompostérů vybrána firma ELKOPLAST CZ, s. r. o.
a pro dodávku drtičů firma LASKI, s. r. o.
Kompostéry slouží k využití veškerého biologického odpadu rostlinného původu z domácností a
zahrad. Do kompostérů je možno ukládat například posekanou trávu, listí, jehličí, bio odpad
z kuchyně, hnůj, slámu, kůra, větve, piliny nebo i papír. Výsledným produktem je kvalitní organické
hnojivo – kompost a při jeho zpětném využití se do půdy navrací chybějící organická hmota – humus.
Drtiče slouží k likvidaci větví stromů nebo keřů a takto zpracovaný materiál je dále využitelný ke
kompostování, mulčování nebo topení. Drcení je šetrné k životnímu prostředí oproti spalování.
Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 1.735.446,- Kč. Dotace z OPŽP činí 90% nákladů.

3.2.3 Setkání starostů
Na základě Smlouvy o partnerství mezi MAS Střední Haná a MAS Na cestě k prosperitě se dne
29. 05. 2014 uskutečnilo již čtvrté setkání starostů obcí, které zahrnují území obou MAS. Organizace
tohoto setkání se tentokrát ujala MAS Střední Haná ve spolupráci s Městem Tovačovem.
Akce byla zahájena prezentací činností jednotlivých MAS a vrcholem setkání, jako každoročně, byl
souboj o „Putovní pohár MAS“. Vzhledem k nepříznivému počasí nemohla proběhnout soutěž
v minigolfu, a proto se uskutečnil souboj v ping-pongu a floorballu.
Po vyhodnocení a vyhlášení vítěze, kterým se již počtvrté v řadě stala MAS Střední Haná, byla pro
zájemce připravena prohlídka místního zámku v Tovačově.

3.2.4 Audit společnosti
Smlouva o provedení auditu byla uzavřena s Ing. Johanou Otrubovou v únoru 2014 a předmětem
auditu bylo ověření splnění účelu využití poskytnuté dotace dle podmínek Dohody o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR za rok 2013.
Ing. Otrubová provedla jednak kontrolu celkové přiznané dotace pro MAS na rok 2013 a potom také
financování projektů spolupráce Kniha základ života a Svědkové minulosti.
Dle výroku auditorky nebyly v hospodaření společnosti MAS Střední Haná, o.p.s. shledány
nedostatky. Účtování výdajů a příjmů společnosti je v souladu s účetními předpisy platnými v České
republice.

3.3 Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Komunitně vedený místní rozvoj je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které
zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, přičemž na rozhodovací úrovni nemá
žádné ze skupin více než 49% hlasovacích práv. Komunitně vedený místní rozvoj se zaměřuje na
konkrétní regionální oblasti – je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje
inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje by měla obsahovat alespoň tyto prvky:
 vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje
 analýzu rozvojových potřeb a potenciálu území, včetně analýzy silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb
 popis strategie a jejich cílů, popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů,
včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky
 popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
 akční plán, který ukazuje, jak se cíle promítají do jednotlivých opatření
 popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost místní akční skupiny
realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení
 finanční plán strategie, včetně plánovaných přídělů z každého z příslušných Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESI)
SCLLD musí být v souladu s příslušnými programy všech fondů ESI, které budou zapojeny.
Seznam operačních programů, ze kterých bude možno v novém programovém období 2014 – 2020
čerpat (k 31. 12. 2014):
 IROP – Integrovaný regionální operační program
 OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 OPD – Operační program Doprava
 OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 OPTP – Operační program Technická pomoc
 OPZ – Operační program Zaměstnanost
 OPŽP – Operační program Životní prostředí
 PRV – Program rozvoje venkova
Počátkem roku 2014 pokračovala MAS Střední Haná na přípravě „Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území společnosti MAS Střední Haná, o.p.s.“, v souladu s výše uvedenými prvky
a za podpory Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Nashromážděny byly například
analytické a statistické části, které byly zpracovány ve spolupráci se starosty všech obcí.
S definitivním schválením konečné metodiky pak bude dokument „Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území společnosti MAS Střední Haná, o.p.s.“ dokončen a předložen ke
schválení.

Operační program Technická pomoc (OPTP)
Žadatel:
Střední Haná, o. p. s.
Název projektu:
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území společnosti MAS Střední Haná, o. p. s.
Realizace projektu:
01. 01. 2014 – 31. 08. 2014
Projekt byl zaměřen na podporu vytvoření kvalitní SCLLD pro území MAS pro období 2014 – 2020 a
nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu
kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.
Dotace byla 100 % z uznatelných nákladů (mzdy a služby), které činily 749.573,- Kč.

4 Standardizace MAS
Dle nových pravidel bude muset každá MAS nejprve splnit standardy, díky kterým prokáže, že je
schopna vykonávat činnosti stanovené ve Společném nařízení. Za nastavení těchto standardů je
zodpovědné Ministerstvo zemědělství. V případě, že MAS projdou procesem standardizace, budou
moci předkládat žádosti o podporu svých Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů a územní dimenze.
Dále bude postupováno podle závazné legislativy EU – Společné nařízení stanoví, že SCLLD vybírá
komise zřízená na úrovni příslušných řídících orgánů programů. Po posouzení a výběru konkrétních
SCLLD řídící orgán vydá rozhodnutí o schválení strategie, včetně přídělů z jednotlivých fondů.
(Standardy MAS jsou tedy požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o
splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD).
Standardy byly nastaveny na základě zkušeností z minulého programového období 2007 – 2013 a
v souladu s podmínkami stanovenými ve Společném nařízení. Zejména byl kladen důraz na to, aby
MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS, vykonávané vůči platební
agentuře, řídícím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a
nediskriminační.
Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 05. 2015.
MAS Střední Haná si jako odborníka na standardizaci najala advokáta JUDr. Ondřeje Skalku, který řídí
a realizuje celý proces standardizace.
Velmi důležitým krokem je změna zakladatele společnosti, která byla schválena valnou hromadou
Střední Haná, o. p. s. dne 25. 08. 2014. Na tomto jednání si původních 14 zakladatelů společnosti
odsouhlasilo vzdání se svých práv a povinností ve prospěch jediného zakladatele, kterým by se nově
stal Svazek obcí mikroregionu střední Haná (Mikroregion).
Smlouvou o převodu práv a povinnosti zakladatele ze dne 23. 09. 2014 se stal Svazek obcí
mikroregionu střední Haná se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ 696 04 771, novým
jediným zakladatelem společnosti Střední Haná, o. p. s.
Mikroregion zastupuje předseda svazku Ing. Jiří Šírek a místopředseda svazku Mgr. Leon Bouchal.

Nová organizační struktura společnosti tedy vypadá následovně:
ZAKLADATEL Střední Hané,
o.p.s.
Svazek obcí mikroregionu
střední Haná (14 obcí)
VALNÁ HROMADA
ZAKLADATELE

ŘEDITEL

SPRÁVNÍ
RADA

DOZORČÍ RADA

Zakladatel Střední Hané, o. p. s.:
- nejvyšší orgán společnosti
- tvoří valnou hromadu zakladatelů
Zakladatelem Střední Hané, o. p. s. je:

Svazek obcí mikroregionu střední Haná

Správní rada Střední Hané, o. p. s.:
- musí mít nejméně 3 členy, resp. počet členů musí být dělitelný třemi
- funkční období je 3 roky, opětovné členství je možné
- členství v SR je neslučitelné s členstvím v DR
- členy SR jmenuje zakladatel
- schvaluje rozpočet o. p. s., řádnou či mimořádnou závěrku a výroční zprávu o. p. s.
Členy správní rady Střední Hané, o. p. s. jsou nově:
Ing. Jiří Šírek
Hana Skřépková
Ing. Petr Indrák
Mgr. Leon Bouchal
Bc. Marcela Joklíková
Bc. Petr Hlavinka

Dozorčí rada Střední Hané, o. p. s.:
- je kontrolním orgánem
- musí mít nejméně 3 členy, resp. počet členů musí být dělitelný třemi
- členy DR jmenuje zakladatel
- přezkoumává rozpočet o. p. s., řádnou či mimořádnou závěrku a výroční zprávu o. p. s.
- může nahlížet do účetních knih
- nejméně 1x ročně informují ředitele o své činnosti

Členy dozorčí rady Střední Hané, o. p. s. jsou nově:
Ladislav Bařina
Ing. Drahomír Novák
Marek Svoboda

Ředitel Střední Hané, o. p. s.:
- jmenuje jej SR
- nemůže být členem SR ani DR
- může se účastnit jednání SR i DR s hlasem poradním
Ředitelem Střední Hané, o. p. s. je:

Mgr. Radek Brázda

Struktura nově vytvořené organizační složky o. p. s. – Místní akční skupiny (MAS):
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
STŘEDNÍ HANÉ, O. P. S.
Místní akční skupina (MAS)

VALNÁ HROMADA
nejvyšší orgán

SPRÁVNÍ RADA
rozhodovací orgán

DOZORČÍ RADA
kontrolní orgán

VÝBĚROVÁ KOMISE
výběrový orgán

Valná hromada MAS:
- nejvyšší orgán organizační složky (MAS)
- tvořen všemi partnery, kdy veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nesmí mít více než 49%
hlasovacích práv
- volí členy SR, DR a VK organizační složky (MAS)
- rozhoduje o přijetí či vyloučení partnera
- schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizační složky (MAS)
Správní rada MAS:
- rozhodovací orgán organizační složky (MAS)
- členové jsou voleni z partnerů, kdy veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nesmí mít více
než 49% hlasovacích práv
- schvaluje výzvy k podávání žádostí o dotaci
- vybírá projekty k realizaci, stanovuje výši alokace
- minimálně 1x ročně svolává jednání VH organizační složky (MAS)
Dozorčí rada MAS:
- členové voleni z partnerů
- 1x ročně podává VH organizační složky (MAS) zprávu o své kontrolní činnosti

Výběrová komise MAS:
- výběrový orgán organizační složky (MAS)
- členové voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí
- mandát určen VH organizační složky (MAS) na dobu maximálně 1 roku, opětovné zvolení je
možné
- veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nesmí mít více než 49% hlasovacích práv
- provádí předvýběr projektů
Počátkem roku 2015 proběhne příjem partnerů do organizační složky o. p. s. (MAS) a následně na
prvním jednání VH organizační složky o. p. s. (MAS) budou zvoleni z partnerů členové orgánů.

5 Plán aktivit pro rok 2015









činnost zaměřená na podporu rozvoje regionu
vyhlášení prvních výzev jednotlivých operačních programů, příjem žádostí a veškerá
administrace přijatých žádostí o dotaci
vyúčtování projektu z předešlého programového období
dokončení projektu spolupráce EMI 6
dokončení standardizace MAS
dokončení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
audit společnosti za rok 2014
propagace MAS Střední Haná – informace o činnosti MAS ve formě letáku, časopisu apod.

6 Hospodaření společnosti v roce 2014 - roční účetní závěrka
Viz. Příloha

V Kojetíně dne 7. 4. 2015

Vypracovala: Bc. Romana Fedurcová, MAS Střední Haná, o.p.s.

……………………………………………..
Mgr. Radek Brázda
ředitel společnosti

