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Úvod

Milý čtenáři,

zdravím vás na úvodních stranách roč-
ního bilancování MAS Slavkovské bojiště. 
Hned v úvodu je potřeba připomenout, 
že naše MAS patří zatím mezi tzv. ne-
podpořené. Proti tomu ale rád uvádím, 
že MAS Slavkovské bojiště (dříve MAS Za 
humnama) od roku 2013 získala dotace 
v celkové výši 4.720.000,- Kč. Spolu s 
členskými příspěvky jsme od obnovení 
aktivit MAS hospodařili s celkovou 
částkou cca 6.000.000,- Kč. V současné 
době zaměstnáváme 4 zaměstnance, 
kteří mají dohromady 3 plné úvazky.
Jsem přesvědčený, že z výše uvedených 
čísel je zřejmé, že rozhodně nejsme mrt-
vá MAS, ale realizujeme řadu projektů, 
které jsou v našem území vidět. Za velmi 
krátkou dobu jsme dokázali rozvoj naše-
ho regionu aktivně podpořit. 
Nyní panuje období, kdy žádné MAS 
nemají schválené finanční prostředky na 
další programové období. Stírá se tedy 
rozdíl mezi podpořenými a nepodpoře-
nými MAS. Zvláště v této době MAS Slav-
kovské bojiště ukazuje svoji sílu, protože 
nemusí redukovat počty zaměstnanců a 
naopak roste. 
V několika projektech spolupráce s 
ostatními MAS jsme byli koordinačním 
subjektem, který celý projekt zajišťoval a 
administroval. V žádném projektu nena-
stal výrazný problém a všechny byly již 
řádně ukončeny a profinancovány.

Jan Grolich 
předseda MAS

Tímto úvodním slovem jsem chtěl hlavně 
říci, že MAS Slavkovské bojiště je dnes 
silnou a stabilní MAS, kterou čeká nové 
programové období, na které jsme ma-
ximálně připraveni a ve kterém budeme 
jistě podpořeni. Věřím tedy, že příští 
výroční zprávy budou obsahovat vyšší 
čísla, větší počty projektů a fotografií z 
podařených akcí v našem území.
Díky všem za spolupráci.
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Kontaktní 
informace

Základní informace, 
členstvo a orgány MAS

 Hlavním posláním MAS Slavkovské bojiště je všestranná podpora trvale 
udržitelné rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch neziskových orga-
nizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů sídlících 
nebo působících ve vymezeném území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. 

 Území MAS Slavkovské bojiště tvoří částečně území 4 svazků obcí: DSO 
Ždánický les a Politaví, Mikroregion Roketnice, Svazek obcí Mohyla míru a Mikroregi-
on Cezava. Území zahrnuje celkem 45 obcí. 

 Nejvyšším orgánem MAS Slavkovské bojiště je valná hromada, tj. celkem 
43 členů, z toho 4 jsou zástupci veřejného sektoru, tj. obcí a dobrovolných svazků 
obcí, 24 členů reprezentuje nestátní neziskové organizace, dále je v MAS Slavkovské 
bojiště zapojeno 6 soukromých osob a 9 podnikatelů. Ze svých členů valná hromada 
volí předsedu a místopředsedu. Dále volí členy rady, kontrolní a výběrové komise.

 Členem MAS Slavkovské bojiště může být každá právnická a fyzická osoba 
starší 18-ti let, která má na území spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo 
má pro toto území místní příslušnost nebo působnost a ztotožňuje se cíli činnosti 
spolku. Členství vzniká na základě písemného přistoupení a schválením valnou hro-
madou. Výše členských příspěvků je stanovena 10 Kč na obyvatele od obcí, 250 Kč 
od jednotlivých členů.

Přesný název MAS MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Právní forma Zapsaný spolek 

IČO 27030491

Sídlo a kancelář MAS Hrušky 166, 683 52

Předseda Mgr. Jan Grolich, mas@mas-slavkovskebojiste.cz

Místopředseda Petr Kříž, kriz.elektro@seznam.cz

Manažer Mgr. Hana Tomanová, manazer@mas-slavkovskebojiste.cz

Koordinátor ng. Dana Adamcová, koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz

Účetní Jana Drápalová

Webové stránky www.mas-slavkovskebojiste.cz

Telefon Manažer 604 318 732, kancelář 511 146 766

Datová schránka v9ykw53

Bankovní spojení 2056590379/0800 Česká spořitelna, a.s.
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Členové orgánů MAS  
k 31. 12. 2015:

Předseda: Mgr. Jan Grolich, divadelní spolek DŽO
Místopředseda:  Petr Kříž, fyzická osoba

Rada MAS Slavkovské bojiště:
• Divadelní spolek DŽO, Mgr. Jan Grolich
• Petr Kříž, FO
• DSO Ždánický les a Politaví, Jan Kauf
• Svazek obcí Mohyla míru, Ing. Lubomír Šmíd
• Hasičská jednota Křenovice, Jaromír Konečný

Kontrolní komise:
• Mikroregion Roketnice, Milan Blahák
• SDH Kobeřice u Brna, Ivan Musil
• Bohuslav Adámek, FO

Výběrová komise:
• Ing. Jaroslav Řezáč, FO
• Divadlo Stodola, Ondřej Buchta
• RC Na myšáku, Vladislava Vaněčková
• KOS, Křenovské občanské sdružení, Jitka Schovancová
• TJ Sokol Telnice, Pavel Oborný

Valná hromada MAS na svém jednání 20. 11. 2014 v Hruškách rozhodla o vytvoření 
šesti zájmových skupin dle předmětu činnosti, do kterých bude zařazen každý člen 
MAS.

Místní samospráva – 4 DSO;
Zemědělství, výroba a služby – podnikatelé, výrobci;
Sport a volný čas – TJ;
Vzdělávání a kultura – divadelní a okrašlovací spolky, folklórní soubory; 
Aktivity pro rodiny – rodinná a mateřská centra;
Hasiči – SDH.

Rada MAS Slavkovské bojiště:
• Divadelní spolek DŽO, Mgr. Jan Grolich
• Petr Kříž, FO
• DSO Ždánický les a Politaví, Jan Kauf
• Svazek obcí Mohyla míru, Ing. Lubomír Šmíd
• Hasičská jednota Křenovice, Jaromír Konečný

Kontrolní komise:
• Mikroregion Roketnice, Milan Blahák
• SDH Kobeřice u Brna, Ivan Musil
• Bohuslav Adámek, FO

Výběrová komise:
• Ing. Jaroslav Řezáč, FO
• Divadlo Stodola, Ondřej Buchta
• RC Na myšáku, Vladislava Vaněčková
• KOS, Křenovské občanské sdružení, Jitka Schovancová
• TJ Sokol Telnice, Pavel Oborný
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Subjekt Zástupce

DSO Ždánický les a Politaví Jan Kauf

Mikroregion Roketnice Milan Blahák

Svazek obcí Mohyla míru Lubomír Šmíd

Mikroregion Cézava František Kroutil

VERITAS spol. s.r.o. Pavel Pospíšil

Kubínek František Kubínek František

Jalový dvůr, spol. s.r.o. Marek Sedlinský

AGROPOD a.s. Miroslav Komárek

Drápadl Stanislav Drápadl Stanislav

Křížová Růžena Růžena Křížová

Obdržálek Pavel Pavel Obdržálek

Miloslav Švábenský Miloslav Švábenský

Jaromír Gryc Jaromír Gryc

TJ Tatran Hrušky Tomáš Randýsek

TJ Sokol Telnice Pavel Oborný

TJ Holubice Aleš Šmerda

Orel jednota Telnice Jiří Hrazdíra

Orel jednota Křenovice Ivo Kratochvíl

TJ Velešovice Miloš Marek

Podvalák Bošovice Jaroslav Šimadl

DFS Křenováček Regina Kokešová

Tili, o.s. Eva Mollová

Divadelní spolek DŽO Jan Grolich

Divadlo Stodola Ondřej Buchta

Okrašlovací spolek Bučovice Jana Vlachová

Jaroslava Cenková Jaroslava Cenková

Bohuslav Adámek Bohuslav Adámek

Jaroslav Řezáč Jaroslav Řezáč

František Masařík František Masařík

Subjekt Zástupce

Otnický sad Dagmar Kovaříková

Kavyl Klára Krchňavá

MC Balónky Renata Höklová

Telnické sluníčko Pavla Chovancová

Rodinné centrum pro radost Ivana Procházková

RC Na myšáku Vladislava Vaněčková

KOS - Křenovské občanské sdružení Jitka Schovancová

Organizace zdravotně postižených Rudolf Skřejpek

SDH Kobeřice u Brna Ivan Musil

Moravská hasičská jednota Hrušky Lenka Štěpánková

Moravská hasičská jednota Křenovice Jaromír Konečný

SDH Heršpice Zuzana Marková

SDH Velešovice František Musil

Petr Kříž Petr Kříž

Členská základna MAS
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Přehled činnosti MAS 
Slavkovské bojiště v 
roce 2015
V roce 2015 pracovala kancelář MAS na Obecním úřadě v Hruškách ve 
složení 3 pracovníků: 
• Mgr. Hana Tomanová – manažerka na 1,0 úvazku  
(hrazen z projektu spolupráce a krajské dotace) 
• Ing. Dana Adamcová – koordinátorka na 0,7 úvazku  
(zpracovatel Programů rozvoje obcí)

• Jana Drápalová – účetní na 0,1 úvazku.

V roce 2015 se Rada MAS Slavkovské 
bojiště sešla celkem 11x. Řádná valná 
hromada MAS Slavkovské bojiště se 
uskutečnila 5.11.2015, mimořádná 
14.12.2015. Řádná valná hromada 
schválila nové stanovy, výroční zprávu 
za rok 2014, SCLLD MAS Slavkovské 
bojiště, návrh rozpočtu na rok 2016 a 
členy výběrové komise. Mimořádná 
valná hromada schválila úpravu stanov, 
jednalo se především o oddělení vedlejší 
hospodářské činnosti od hlavní, na 
provoz vedlejší činnosti bylo zřízeno 
živnostenské oprávnění. 

Rok 2015 byl v místních akčních 
skupinách ve znamení dokončení příprav 
na další plánovací období. V lednu 
MAS Slavkovské bojiště podala žádost 
o standardizaci, osvědčení obdržela 
koncem roku. V létě byly Evropskou 
komisí schváleny operační programy 
a od 1. 9. byla otevřena výzva pro 
podávání strategií MAS. Strategie MAS 
Slavkovské bojiště byla v listopadu 
schválena Valnou hromadou MAS.

V první polovině roku 2015 dobíhala 
realizace projektu z posledního kola 
výzvy „Transparentní regionální 
rozvoj na principu metody LEADER“. 

Jednalo se o projekt 10 MAS Jižní 
Moravy, jehož výstupem byla metodická 
příručka příkladů dobré praxe a postupů 
souvisejících s realizací strategie MAS. 
Publikace obsahuje doporučené 
postupy při administraci žádostí, výběru 
monitorovacích kritérií, výběru projektů, 
aj. Projekt zajistil novým MAS podklady 
pro implementační část svých strategií.
Projekt byl ukončen v červnu 2015, 
100% dotace, celkové náklady 500 tis., 
především na mzdy.

MAS Slavkovské bojiště započala v 
srpnu 2014 zpracovávat programy 
rozvoje obcí (PRO) na území ORP 
Slavkov u Brna. Do konce roku 2014 
byly rozpracovány PRO 10 obcím 
na Slavkovsku, postupně zažádaly o 
zpracování další obce z celého území 
MAS. V roce 2015 bylo zpracováno 
nebo rozpracováno dalších 16 PRO. 
Při zpracování PRO vychází MAS 
z metodického materiálu, který 
vypracovali odborníci z fy. GaREP za 
finanční podpory Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Celkové cena, za kterou jsou 
PRO nabízeny, je 23 000,- Kč, díky této 
činnosti MAS Slavkovské bojiště finančně 
dobře překonala přechodné období.

MAS Slavkovské bojiště v loňském 
roce zažádala o individuální dotaci 
Jihomoravského kraj. Díky ní se podařilo 
zrealizovat projekt „Řemeslo má 
zlaté dno“, volně navazující na projekt 
spolupráce Za tradicí moravského 
venkova. Byly uspořádány tři workshopy, 
na kterých se veřejnost seznámila s 
tradiční výrobou. V zahradě lesního 
klubu Stromík v Pozořicích byl v rámci 
řezbářského worshopu vytvořen trvalý 
hrací prvek – dendrofon, v Těšanech 
vznikla na zahradě ZŠ společným 
tvořením keramická pec. Ve Velaticích 
byla představena práce kovářů. Součástí 
workshopů, vedle možnosti vyzkoušet si 
přímo konkrétní řemeslo, byly poznávací 
soutěže nebo divadlo. Pro šikovné děti 
byla vytvořena kvarteta s tematikou 
řemesel a mapy území MAS Slavkovské 
bojiště.

Na podzim loňského roku byla uzavřena 
smlouva o spolupráci se slovenskou 
MAS Agroprameň se sídlem v Lehnici. 
Obsahem spolupráce je podpora a 
rozvoj tradic, řemeslné výroby nebo 
cestovního ruchu. 

V roce 2015 se MAS Slavkovské bojiště, 
jako člen Národní sítě MAS, účastnila 
Valné hromady NS MAS v Zábřehu na 
Moravě, Země živitelky, Konference 
Venkov a dalších školení pořádaných 
NS. Jako člen krajského sdružení se 
účastní pravidelných setkání MAS 
Jihomoravského kraje. V září uspořádala 
MAS pro Mikroregion Lipensko exkurzi 
po našem území.
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Přehled hospodaření – 
bilance hospodaření
Bilance hospodaření MAS Slavkovské bojiště za rok 2015 v tis. Kč

AKTIVA Účetní období 
2013

Účetní období 
2014

AKTIVA CELKEM                      3746 1060

Dlouhodobý majetek celkem                                       590 569

Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem

675 675

Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem

85 106

Krátkodobý majetek celkem                                            3156 491

Pohledávky – dohadné účty 
aktivní

2595 4

Krátkodobý finanční majetek 
celkem                                                

561 487

PASIVA

PASIVA CELKEM                          3746 1060

Vlastní zdroje celkem                                              278 68

Výsledek hospodaření 807 z minulých let 1017 
-98

Cizí zdroje celkem                                                     2661 73

Krátkodobé závazky celkem 2661 73
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Výkaz zisku a ztrát
ke dni 31.12.2015

Náklady celkem (v tis. Kč) 1 424

Spotřebované nákupy celkem                                       200

Spotřeba materiálu 200

Služby celkem 175

Cestovné       33

Náklady na reprezentaci 3

Ostatní služby                                                139

Osobní náklady celkem 914

Mzdové náklady 707

Zákonné sociální pojištění 206

Daně a poplatky celkem 1

Ostatní náklady celkem 103

Úroky 18

Dary 2

Jiné ostatní náklady 84

Poskytnuté příspěvky celkem 10

Poskytnuté členské příspěvky 10

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

21

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

21

Výnosy celkem (v tis. Kč) 1 424

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem                                     209

Tržby z prodeje služeb 209

Ostatní výnosy celkem                                                      45

Úroky       45

Přijaté příspěvky celkem 515

Přijaté příspěvky (dary)                                                38

Přijaté členské příspěvky 477

Provozní dotace celkem 602

Provozní dotace 602

Výsledek hospodaření před zdaněním -98

Výsledek hospodaření po zdanění -98

Komentář k významným 
položkám výkazu zisku a ztráty

Náklady v celkové výši 1 424 tis. Kč 
zahrnují nákup materiálu ve výši 200 
tis. Kč, především šlo o výdaje spojené 
s běžným provozem kanceláře, bylo 
dokoupeno počítačové vybavení 
kanceláře MAS a dále zahrnuje náklady 
na tisk dotazníků pro přípravu programů 
rozvoje obcí a cestovní výdaje.

Největší položku nákladů tvoří osobní 
náklady ve výši 914 tis. Kč, a to na plat 
manažerky, koordinátorky a účetní. 
Osobní náklady byly částečně hrazeny z 
projektu spolupráce a krajské dotace na 
provoz MAS.

Dar ve výši 2 tis. Kč byl poskytnut 
Národní síti MAS za konzultaci v rámci 
projektu „Resilience“.

Národní síti MAS byl uhrazen členský 
příspěvek za rok 2015 ve výši 10 tis. Kč.

Výnosy v celkové výši 1 326 tis. Kč 
realizovala MAS Slavkovské bojiště pouze 
z hlavní činnosti. Tržby z prodeje služeb 
ve výši 209 tis. Kč jsou za zpracování 
programů rozvoje obcí. 

Provozní dotace v celkové výši 
602 tis. Kč se týkaly financování 
projektu spolupráce z poslední výzvy 
„Transparentní regionální rozvoj 
na principu metody LEADER“ a 
dotace z Programu rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje na provoz MAS v 
roce 2015.

Výroční zpráva 20 Sl
av

ko
vs

ké
 b

o
jiš

tě
 2

1

Mas Slav. bojiště
Přeškrtnutí

Mas Slav. bojiště
Vkládaný text
1326

Mas Slav. bojiště
Přeškrtnutí

Mas Slav. bojiště
Vkládaný text
í



Výroční zpráva 22 Sl
av

ko
vs

ké
 b

o
jiš

tě
 2

3



Výroční zpráva 24 Sl
av

ko
vs

ké
 b

o
jiš

tě
 2

5



Výroční zpráva 26 Sl
av

ko
vs

ké
 b

o
jiš

tě
 2

7




	Obsah
	Kontaktní informace
	Základní informace, členstvo a orgány MAS
	Přehled činnosti MAS Slavkovské bojiště v roce 2015
	Přehled hospodaření – bilance hospodaření



