VÝROČNÍ ZPRÁVA
Jižní Haná o.p.s.
za rok 2017

Zpracováno dne: 14.5.2018
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Identifikační údaje:
Název:
Sídlo MAS:
Právní forma:
IČ:
Statutární zástupce:
Tel.:
e-mail:
Kontaktní osoba
Tel.:
e-mail:
Adresa www stránek

Rozloha území:
Počet obyvatel k 1. 1. 2017:
Počet členů:

Jižní Haná o.p.s.
nám. Míru 162, 768 24 Hulín
obecně prospěšná společnost
293 72 232
Petr Polák, ředitel
573 502 714; 602 523 561
polak@hulin.cz
Mgr. Vladimíra Vondráčková
573 502 708, 737 265 690
vondrackova@masjiznihana.cz
www.masjiznihana.cz

103,06 km2
20 055
33

Organizační struktura

Společnost Jižní Haná o. p. s. má tyto orgány:






Společná schůze zakladatelů
Správní rada
Dozorčí rada
Ředitel
Místní akční skupina
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Společná schůze zakladatelů
Společná schůze zakladatelů je nejvyšším orgánem společnosti. Tvoří ji všichni zakladatelé. Ti
se scházejí na společné schůzi nejméně jedenkrát ročně.
V roce 2017 proběhla 2 jednání Společné schůze zakladatelů a to 12. 6. 2017 a 6. 12. 2017.
Správní rada
Správní rada je rozhodovacím orgánem společnosti. Má 6 členů, kteří jsou voleni společnou
schůzí zakladatelů na dobu 3 let.
V roce 2017 proběhla 2 jednání Správní rady a to 12. 6. 2017 a 6. 12. 2017.
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, má 3 členy, kteří jsou voleni společnou schůzí
zakladatelů na dobu 3 let
V roce 2017 proběhla 2 jednání Dozorčí rady a to 12. 6. 2017 a 6. 12. 2017.
Ředitel
Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí její činnost a jedná
jejím jménem.
Ředitelem společnosti Jižní Haná o. p. s. je pan Petr Polák.
Místní akční skupina
Místní akční skupina Jižní Haná je místní otevřené partnerství připravující se na rozvoj svého
území prostřednictvím využití metody LEADER, resp. metodou komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD) v novém programovém období 2014 – 2020.
MAS Jižní Haná je tzv. organizační složkou společnosti Jižní Haná o. p. s.
Místní akční skupinu tvoří partneři, jimiž jsou právnické a fyzické osoby ze soukromého i
veřejného sektoru, kteří spolupracují na základě partnerské smlouvy. Partner MAS musí mít
na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na
daném místě působit. Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na
určitou problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině se odvíjí od jeho převažující
činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
Poměr zástupců členů veřejného a soukromého sektoru v MAS musí být vždy takový, aby ani
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv
na rozhodovací úrovni.
Místní akční skupina Jižní Haná má v současné době 33 partnerů. Procentuální podíl
zastoupení jednotlivých sektorů (veřejný, neziskový, podnikatelský) je 33,3 %. Partnery MAS
Jižní Haná jsou Zakladatelé Jižní Haná o.p.s.
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Územní působnost MAS Jižní Haná:
MAS Jižní Haná působí na území 9 obcí Zlínského kraje. Jedná se o obce Hulín, Chropyně,
Tlumačov, Kvasice, Břest, Skaštice, Bělov, Karolín a Sulimov.
Obce Skaštice, Břest, Tlumačov, Kvasice, Sulimov, Karolín a Bělov mají jednu část obce, město
Chropyně má 2 městské části (Chropyně a Plešovec) a město Hulín je rozděleno na tři městské
části (Hulín, Záhlinice a Chrášťany). MAS Jižní Haná tak tvoří 12 katastrálních území.
Orgány místní akční skupiny
Místní akční skupina má vytvořeny vlastní orgány:




Nejvyšší orgán –
Povinné orgány –
–
–
Manažer

Valná hromada MAS
Programový výbor (plní funkci rozhodovací)
Výběrová komise (plní funkci hodnotící a výběrovou)
Monitorovací výbor (plní funkci kontrolní)

Jeden partner místní akční skupiny může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho
povinného orgánu.
Valná hromada
Je nejvyšším orgánem MAS. Je složena ze všech partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
V roce 2017 proběhla 2 jednání Valné hromady a to 12. 6. 2017 a 6. 12. 2017.
Programový výbor
Je povinným orgánem MAS, jenž plní funkci rozhodovací. Má 7 členů, kteří jsou voleni Valnou
hromadou MAS z řad partnerů. Složení členů musí být takové, aby veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv. Programový výbor se schází
podle potřeby, nejméně jednou za kalendářní rok.
V roce 2017 proběhla 2 jednání Programového výboru a to 12. 6. 2017 a 6. 12. 2017.
Výběrová komise
Je povinným orgánem MAS, jenž plní funkci výběrovou. Má nejméně 7 členů, kteří jsou voleni
Valnou hromadou MAS ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Složení
členů musí být takové, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více
než 49 % hlasovacích práv. Členové výběrové komise se podílí na hodnocení a výběru projektů
předložených v rámci výzev MAS.
V souladu s jednacím řádem Výběrové komise MAS Jižní Haná schválila Valná hromada svým
usnesením č.4/201/VH ze dne 6. 12. 2017 nové členy Výběrové komise ve složení:
Město Chropyně
Obec Břest
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Obec Kvasice
Sportovní klub SPARTAK Hulín
Jezdecký klub RAMIR, o.s.
Marek Pecha
Raven Trading s.r.o.
V roce 2017 proběhla 3 jednání Výběrové komise. První jednání se uskutečnilo 6.12.2017,
v rámci kterého byl zvolen předseda Výběrové komise a další 2 jednání proběhla při
hodnocení projektů předložených v rámci výzev 181 a 185 vyhlášených MAS Jižní Haná.
Monitorovací výbor
Je povinným orgánem MAS, jenž plní funkci kontrolní. Má nejméně 3 členy, kteří jsou voleni
Valnou hromadou MAS z partnerů MAS. Složení členů musí být takové, aby veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv.
Manažer
Manažer je vedoucím zaměstnancem organizační složky MAS pro realizaci SCLLD v pracovně
právním vztahu. Vedoucího zaměstnance přijímá do pracovního poměru ředitel o. p. s. na
návrh Programového výboru. Manažer připravuje podklady pro jednání orgánů organizační
složky MAS a realizuje rozhodnutí orgánů MAS i jiných orgánů o. p. s. ve vztahu
k uskutečňování SCLLD.
Administrativní, správní a finanční záležitosti MAS Jižní Haná zajišťuje kancelář MAS, která je
řízena manažerem, který zodpovídá za její chod a bezchybné fungování.
Pracovníci kanceláře MAS v roce 2017:
Manažer pro realizaci SCLLD:

Mgr. Vladimíra Vondráčková

Projektový pracovník:

Ing. Michal Melo a PhDr. Jana Pšejová

Účetní:

Bc. Zuzana Balcárková

ČINNOST
Činnost MAS Jižní Haná v roce 2017 primárně vychází z realizace projektu Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS Jižní Haná. Cílem projektu je zajištění efektivního fungování
MAS Jižní Haná při přípravě a realizaci SCLLD území MAS Jižní Haná pro programové období
2014 - 2020 a s ní spojených aktivit jako například vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení
a výběr projektů, monitorování a evaluace strategie, animace strategie CLLD, animace škol a
školských zařízení apod. Cílovou skupinou jsou osoby a subjekty podílející se na naplňování
strategie CLLD území MAS Jižní Haná.
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Přehled aktivit v rámci přípravné podpůrné činnosti MAS a provozní činnosti
MAS v roce 2016
1) Zpracování SCLLD MAS Jižní Haná a souvisejících dokumentů
V roce 2017 došlo k finálnímu schválení Strategie CLLD území MAS Jižní Haná ŘO IROP. Po
ukončení III. vlny věcného hodnocení byly následně zpracovány a předloženy ŘO IROP ke
schválení Interní postupy pro realizaci SCLLD V rámci IROP. Zpracování a schválení tohoto
dokumentu bylo podmínkou pro vyhlášení výzev MAS Jižní Haná do IROP. Interní postupy byly
zpracovány a zaslány ŘO ke schválení 15. 6. 2017, ke schválení IP IROP pak došlo 30. 10. 2017.
Po schválení IP IROP byly zpracovány a zaslány ke schválení výzvy MAS do IROP, které byly
následně schváleny ŘO a vyhlášeny postupně 15. 12. 2017 a 19. 12. 2017. Příjem žádostí o
dotaci v rámci výzev IROP byl ukončen 12. 2. 2018.
Kromě zpracování příslušných dokumentů k vyhlášení výzev do IROP pracovníci MAS Jižní
Haná zpracovali také příslušné dokumenty a výzvy do OPZ. 16. 10. 2017 MAS Jižní Haná
vyhlásila 2 výzvy do OPZ. Příjem žádostí o dotaci v rámci výzev OPZ byl ukončen 2017.

Přehled výzev vyhlášených Jižní Haná o.p.s. v roce 2017
OPERAČNÍ
PROGRAM

NÁZEV VÝZVY

ZAHÁJENÍ
PŘÍJMU
ŽÁDOSTÍ

UKONČENÍ
PŘÍJMU
ŽÁDOSTÍ

ALOKACE (KČ)

OPZ

Podpora
řešení
problémů
spojených
s nezaměstnaností 1

16. 10. 2017

20. 11. 2017

2 614 000,00

OPZ

Prorodinná opatření 1

16. 10. 2017

20. 11. 2017

5 000 000,00

15. 12. 2017

12. 2. 2018

14 736 842,00

19. 12. 2017

12. 2. 2018

6 031 578,00

19. 12. 2017

12. 2. 2018

1 052 631,00

IROP

IROP

IROP

MAS Jižní Haná – IROP
– "Bezpečná dopravní
infrastruktura I.“
MAS Jižní Haná – IROP
– Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání a
základní školy
MAS Jižní Haná – IROP
– Infrastruktura pro
zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání

2) Vzdělávání
Zaměstnanci MAS absolvovali celou řadu školení týkající se požadavků jednotlivých ŘO
operačních programů na zpracování SCLLD MAS a seminářů k výzvám na opatření, která má
MAS uvedena ve svých programových rámcích SCLLD.
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Semináře pořádané Jižní Haná o.p.s.
V rámci vyhlášených výzev uspořádali pracovníci MAS Jižní Haná semináře. 23. 10. 2017 se
uskutečnil seminář pro žadatele v rámci výzvy MAS Jižní Haná: Podpora řešení problémů
spojených s nezaměstnaností 1 a dne 31. 10. 2017 se uskutečnil seminář pro žadatele v rámci
výzvy MAS Jižní Haná: Prorodinná opatření 1.
Dne 26. září MAS Jižní Haná uspořádala v Záhlinicích seminář pro obce a MAS Zlínského kraje,
který nabídl řadu užitečných informací pro zástupce obcí a Místních akčních skupin ve
Zlínském kraji. Seminář byl pořádán společně Místní akční skupinou Jižní Haná, Ministerstvem
pro místní rozvoj a Zlínským krajem. Přednášející přinesli řadu zajímavých témat, k nimž patřily
informace o připravovaných dotačních programech MMR a Zlínského kraje, podpoře tvorby
strategických dokumentů, vývoji v oblasti cestovního ruchu a péče o zeleň a další zajímavé
informace.
3) Komunikace s orgány Jižní Haná o.p.s. a orgány MAS Jižní Haná
V průběhu roku 2017 se uskutečnily, v souladu se statutem, jednání Valné hromady MAS
včetně samostatného jednání Programového výboru MAS Jižní Haná a jednání Výběrové
komise, která byla v roce 2017 nově zvolena a následně si ze svých členů volila svého
předsedu. Současně také proběhla jednání Společné schůze zakladatelů, správní rady, dozorčí
rady. Zaměstnanci MAS tak připravili veškeré podklady pro tato jednání vč. zpracování a
rozeslání pozvánek, samotné organizace jednání a zpracování a rozeslání zápisů z těchto
jednání všem členům příslušných orgánů MAS Jižní Haná.
4) Spolupráce s obcemi a Zlínským krajem
MAS se postupně stává významných a funkčním nástrojem komunikace při získávání informací
mezi Zlínským krajem a obcemi MAS Jižní Haná v oblasti strategického rozvoje např. týkající se
absorpční kapacity území vzhledem k plánovaným výzvám jednotlivých OP. Tyto informace
vycházejí ze samotné SCLLD nebo ji naopak doplňují.
Významnou aktivitou realizovanou směrem k obcím je spolupráce při tvorbě strategických
dokumentů, primárně Program rozvoje obce a druhou oblastí spolupráce je pomoc při
vyhledávání vhodných dotačních programů dle individuálních potřeb obcí, pomoc při
zpracování žádostí o finanční podporu z jednotlivých dotačních programů.
MAS Jižní Haná je také členem pracovní skupiny Regionální stálé konference Zlínského kraje
zaměřené na problematiku absorpční kapacity Zlínského kraje a účastní se jednání této PS
organizované Zlínských krajem, odborem strategického rozvoje kraje.
5) Animace škol a školských zařízení v rámci OP VVV
V rámci naplňování této aktivity poskytují pracovníci MAS pomoc a konzultace školských
zařízením působícím na území MAS Jižní Haná při realizaci projektů formou tzv. šablon.
Pracovníci příslušných MŠ a ZŠ se mohou obrátit na pracovníky MAS s žádostí o pomoc při
zpracování žádostí o platbu, zpráv o realizaci a další aktivity potřebné k úspěšné realizaci
projektů.
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6) Spolupráce při realizaci MAP ORP Kroměříž
Město Kroměříž ve spolupráci s Jižní Haná o.p.s. a Místní akční skupinou Hříběcí hory z.s.
realizuje na základě Memoranda o spolupráci projekt s názvem Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP Kroměříž, který je zaměřený na strategické plánování, zkvalitňování a podporu
vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Hlavní aktivity projektu:
Dohoda o prioritách – zpracování analýz, strategického rámce MAP, investičních priority.
Akční plánování – tvorba živého dokumentu Místní akční plán (Roční souhrn aktuálně
realizovaných a „na startu“ projektů).
Budování znalostních kapacit – realizace vzdělávacích aktivit, exkurzí.
Rozvoj partnerství – zapojení min. 70 % MŠ a ZŠ v území, jednání řídícího výboru a pracovních
skupin.
7) Realizace projektu Tradice dlouhých večerů na Hané
Projekt byl realizován za účelem podpory sounáležitosti obyvatel MAS Jižní Haná a podpory
místních tradic, vztahu k vlastní historii a sousedské spolupráce na venkově vedoucí také ke
zvýšení kvality života na venkově a snížení míry vylidňování z malých obcí.
V rámci projektu proběhla řada úspěšných tematicky provázaných aktivit, které obyvatelům
připomněly tradice a zvyklosti, které jsou pro hanácký region typické.
Při realizaci projektu byly podpořeny tradiční i nově vznikající akce, konkrétně byly podpořeny
následující aktivity:
Aktivita 1 - Den řemesel a Košt marmelád v Záhlinicích
Aktivita 2 – Vánoční zvyky na Hané (Rozsvícení vánočního stromu) v Chropyni
Aktivita 3 – Hanácká vánoční kuchyně (Mlsný Mikuláš) v Záhlinicích

8) Propagační činnost
Kromě povinné publicity spojené s realizací projektu Zlepšení řídících a administrativních
schopností MAS Jižní Haná realizovala MAS Jižní Haná některé aktivity podporující aktivní život
na venkově. Primárně se jedná o již tradiční akci Koštu marmelád, který byl v roce 2017
realizován v rámci projektu Tradice dlouhých večerů na Hané. MAS také pomáhá při propagaci
akcí, které se konají na území MAS Jižní Haná a to prostřednictvím propagace na webových
stránkách Jižní Haná o.p.s. apod.
Nejen pro partnery MAS Jižní Haná, ale také pro širokou veřejnost z území MAS Jižní Haná
poskytuje kancelář MAS konzultační hodiny každý pracovní den, popř. je možno domluvit
individuální konzultace dle potřeb zájemce. Veškeré aktuální informace, dokumenty a
kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.masjiznihana.cz.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Společnost Jižní Haná o. p. s. vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a současně dle prováděcí vyhlášky MF ČR č.
504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
V roce 2017 byly náklady společnosti hrazeny primárně z projektu Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS Jižní Haná a 5% uznatelných nákladů je hrazeno z vlastních
prostředků Jižní Haná o.p.s. prostřednictvím členských příspěvků od obcí. Dle finanční zprávy
celkové výnosy Jižní Haná o.p.s. v roce 2017 činily 1 974 119,96 Kč při nákladech 1 648 619,90
Kč. V roce 2017 tak bylo dosaženo výsledku hospodaření ve výši 325 500,06 Kč (viz. blíže
příloha – Finanční zpráva)
Podle § 19 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů je nutné mít řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem. Zpráva auditora o
výsledku kontroly hospodaření Jižní Haná o. p. s. za rok 2017 je součástí výroční zprávy.

Hospodaření Jižní Haná o.p.s. v roce 2017 – viz. příloha
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ZÁVĚR
Výroční zpráva za rok 2017 byla projednána správní radou Jižní Haná o. p. s. dne 7. 6. 2018,
přezkoumána dozorčí radou Jižní Haná o. p. s. dne 7. 6. 2018 a schválena Společnou schůzí
zakladatelů Jižní Haná o. p. s. dne 7. 6. 2017.

