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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, starosta@velatice.cz
Místopředseda • Jan Kauf, ouhrusky@politavi.cz,
Manažer • Mgr. Hana Tomanová, tomanova@slavkovskebojiste.cz
Manažerka IROP • Dana Adamcová, adamcova@slavkovskebojiste.cz 
Finanční manažerka • Romana Janíková, janikova@slavkovskebojiste.cz
Webové stránky • www.slavkovskebojiste.cz
Telefon • Manažer 604 318 732, kancelář 511 146 766
Datová schránka • v9ykw53
Bankovní spojení • 2056590379/0800 Česká spořitelna, a.s.

Kontaktní informace
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Hlavním posláním MAS Slavkovské bojiště je všestranná 
podpora trvale udržitelné rozvoje daného území, zejména činnostmi 
ve prospěch neziskových organizací, 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 Mikroregion Cézava. Území zahrnuje celkem  
45 obcí.

Nejvyšším orgánem MAS Slavkovské bojiště je valná hroma-
da, tj. celkem 47 členů, z toho 5 jsou zástupci veřejného sektoru, 
tj. obcí a dobrovolných svazků obcí a Domov pro seniory, 27 členů 
reprezentuje nestátní neziskové organizace, dále je v MAS Slavkov-
ské 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 18let, 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 hromadou. 
Výše členských příspěvků je stanovena 5 Kč na obyvatele od obcí, 
250 Kč od jednotlivých členů.

Základní informace
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Předseda:  Mgr. Jan Grolich, divadelní spolek DŽO
Místopředseda:  Jan Kauf, DSO Ždánický les a Politaví

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, Radka Sigmundová
• KOS, Křenovské občanské sdružení, Jitka Schovancová
• TJ Sokol Telnice, Pavel Oborný
• MHJ Hrušky, Lenka Štěpánková
• DFS Křenováček, Regina Kokešová
• Mikroregion Cézava, Miroslav Zborovský

Členstvo a orgány MAS
Členové orgánů MAS k 31. 12. 2017
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Valná hromada MAS na svém jednání 20. 11. 2014 v Hruškách 
rozhodla o vytvoření šesti zájmových skupin dle předmětu čin-
nosti, do kterých bude zařazen každý člen MAS.

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

Místní samospráva
DSO Ždáncký les a Politaví • Kauf Jan
Mikroregion Roketnice • Blahák Milan
Svaz obcí Mohyla míru • Šmíd Lubomír
Mikroregion Cezava • Kroutil František
Zemědělství, výroba a služby
VERITAS spol. s. r. o. • Pospíšil Pavel
Kubínek František
Jalový dvůr, spol. s. r. o. • Sedlinský Marek
AGROPOD a. s. • Komárek Miroslav
Drápal Stanislav
Křížová Růžena
Obdržálek Pavel
Švábenský Miroslav
Gryc Jaromír
Sport a volný čas
TJ Tatran Hrušky • Randýsek Tomáš
TJ Sokol Telnice • Oborný Pavel
TJ Holubice • Šmerda Aleš
Orel jednota Telnice • Hrazdíra Jiří
Orel jednota Křenovice • Kratochvíl Ivo
TJ Velešovice • Marek Miloš
Myslivecký spolek Holubice Velešovice • Koukal Zbyněk Dominik
Vzdělání a kultura
Podvalák Bošovice • Šimadl Jaroslav
DFS Křenováček • Kokešová Regina
Tilia, o. s. • Mollová Eva
Divadelní spolek DŽO • Grolich Jan
Divadlo Stodola •Buchta Ondřej
Okrašlovací spolek Bučovice
Cenková Jaroslava
Adámek Bohuslav
Řezáč Jaroslav
Masařík František
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Subjekt • Zástupce

Aktivity pro rodinu
Otnický sad • Kovaříková Dagmar
Kavyl • Krchňavá Klára
MC Balónky • Hoklová Renata
Telnické sluníčko • Chovancová Pavla
Rodinné centrum pro radost • Procházková Ivana
Rodinné centrum Na myšáku • Sigmundová Rada
KOS - Křenovické o. s. dětí a mládeže • Schovancová Jitka
Rodinné centrum Domeček Křenovice z. s. • Maňová Petra
Sdružení FILIA, z. s. • Nechvátalová Miluše
Domov pro seniory Sokolnice, p. o. • Nováček Petr
Organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí • Skřejpek Rudolf
Hasiči
SDH Kobeřice u Brna • Musil Ivan
MHJ hasičský sbor Hrušky • Štěpánková Lenka
MHJ hasičský sbor Křenovice • Konečný Jaromír
SDH Heršpice • Marková Zuzana
SDH Velešovice • Musil František
Kříž Petr

Veřejný
Soukromý podnikatel
Soukromá právnická osoba
Soukromá fyzická osoba
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V roce 2017 pracovala kancelář MAS na Obecním úřadě 
v Hruškách ve složení 5 pracovníků: 
• Mgr. Hana Tomanová – manažerka MAS a MAP na 1,2 úvazku; 
• Ing. Dana Adamcová – koordinátorka projektů MAS a MAP Šlapa-
nice a Bučovice na 1,0 úvazku; 
• Mgr. Vladislava Vaněčková – koordinátorka MAP Šlapanice 
a Bučovice na 1,2 úvazku; 
• Romana Janíková – finanční manažerka MAS a MAP na 0,1 úvazku; 
• Mgr. Eva Kreizlová – asistentka koordinátora MAP Bučovice na  
0,3 úvazku.

V roce 2017 se Rada MAS Slavkovské bojiště sešla celkem 
7x. Řádná valná hromada MAS Slavkovské bojiště se uskutečnila 
30. 11. 2017. Řádná valná hromada schválila výroční zprávu za rok 
2016, návrh rozpočtu na rok 2017 a členy výběrové komise.

Strategie MAS
Rok 2017 byl v místních akčních skupinách ve znamení 

schvalování Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Po 
administrativních peripetiích byla strategie MAS Slavkovské boji-
ště schválena 7. 11. 2017. Okamžitě po schválení strategie se MAS 
pustila do realizace strategie, která má přispět k rozvoji území. 
Hned 8. 12. 2017 jsme vypsaly výzvu v operačním programu za-
městnanost a v době konání valné hromady, které je výroční zpráva 
předložena, je již známo, že schváleny projekt Mateřského centra 
Balónky byl podpořen. Na podporu prorodinných opatření v úze-

Přehled činnosti MAS Slavkovské bojiště 
v roce 2017
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mí tedy bude vynaložen pro začátek téměř 1 mil. Kč. Další výzvy 
jsou v současnosti vypsány, ale budou předmětem až další výroční 
zprávy.

Díky schválené strategii se tak po dlouhém čekání otevřena 
příležitost podpořit drobné projekty na území MAS, od výstavby 
chodníků a oprav škol a školek, přes podporu sociálních služeb, 
příměstských táborů, či vytvoření nových pracovních míst, až po 
dotace na traktory, vybavení sýrárny, nebo zřízení společné prodej-
ny místních drobných zemědělců.

Místní akční plány
V roce 2017 byly v plném běhu projekty Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání v SO OPR Bučovice. Oba projekty místního 
akčního plánování se podařilo zdárně naplnit a v září 2017 úspěš-
ně uzavřít. V obou regionech vznikly společné strategie rozvoje 
škol, které zohledňují jak stavební projekty, tak i „měkké aktivity“, 
ze kterých budou mít největší užitek děti a žáci v našich školkách 
a školách.

Z výzev 46 a 47 IROP – Infrastruktura základních škol se 
podařilo získat téměř 26 mil. Kč na projekty výstavby. Další 
stavební projekty jsou v Místních akčních plánech evidovány. Při 
hodnocení projektových žádostí pak některé dotační tituly při-
dělují body i za to, jestli je projekt v souladu s tím, jak se na něm 
shodly školy a vzdělavatelé při tvorbě Místních akčních plánů.
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Dalším, neméně důležitým, úkolem místního akčního plánu 
bylo podpořit spolupráci mezi školami v území. Pedagogové, vol-
nočasoví pedagogové, i rodiče se mohli účastnit celkem 36 ško-
lení, seminářů a setkání na téma vzdělávání a práce s dětmi, které 
jsme pořádali v celém území MAS. Mezi nejvydařenější akce patřily 
semináře Respektovat a být respektován, ukázky Feuersteinovy 
metody, nebo seminář Základy vyjednávání s navazujícím tématem 
Problémová komunikace.

Kromě společného vzdělávání se pedagogové, vedení škol 
i volnočasoví pedagogové zapojili do pracovních skupin, setkávali 
se s projektovým týmem a dělali to, co tvůrčí pedagogové dělají 
nejlépe – vymýšleli způsoby, jak dostat „něco navíc“ až k dětem. 
Z práce pracovních skupin vzniklo přes padesát konkrétních re-
álných návrhů měkkých aktivit, které se zaměřují na čtenářství, 
matematiku, podporu dětské tvůrčí činnosti, vztahů v kolektivu, 
zlepšování klimatu třídy. Tyto činnosti jsme pak nabídli všem školám 
v území, aby „se podepsaly“ pod činnosti, které by rádi vykonávali. 
Do Místního akčního plánu II se tak sešlo deset aktivit, o které školy 
stojí nejvíc – patří mezi ně třeba: 
• metodický program školek na podporu čtenářství, 
• sdílení služeb rodilého mluvčího, 
• zapojení neformálních vzdělavatelů do družin, 
• vybavení a proškolení mateřských školek na program „technické 
školky“, 
• exkurze do středisek ekologické výchovy, 
• pokračování úspěšné literární a výtvarné soutěže.
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Animace škol
V uplynulém roce jsme nadále nabízeli školám soustavnou 

podporu při realizaci „šablon“ - projektů zaměřených na podporu 
a rozvoj činnosti škol. Naší pomoci využívalo 21 škol, kterým jsme 
pomáhali od podání žádosti přes monitorování činnosti a vypořá-
dávání připomínek. S naší pomocí si tak školy zajistily služby škol-
ních psychologů, speciálních pedagogů, školních asistentů, zahá-
jily čtenářské kluby a kluby deskových her v rámci mimoškolních 
činností, nabídly doučování. Pedagogové se vzdělali v tématech 
inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, inspirovali se na 
návštěvách u kolegů. V současnosti všechny tyto činnosti pokra-
čují a do nově vypsaných šablon II. školy nadále počítají s pomocí 
a podporou, kterou nabízíme.

Poslední PRO
Od roku 2014 jsme zpracovávali programy rozvoje obcí 

(PRO) na území ORP Slavkov u Brna a ORP Bučovice a v roce 
2017 jsme dokončili poslední z nich. Všechny obce, které si 
chtěly nechat zpracovat PRO od naší kanceláře, si tedy mohou 
odškrtnout kolonku splněno. Těm, kdo PRO stále nemají, nabí-
zíme i do příštích let možnost zpracování. A všem, kdo s námi 
procesem plánování rozvoje prošli, pomůžeme i s aktualizacemi, 
aby dokument neskončil na dně některého z mnoha obecních 
šuplíků, ale aby odrážel opravdový stav obce. Nejedna obec se 
totiž za svým PRO může už teď ohlédnout a pochválit se za to, 
co všechno stihli.
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Klimagrün
Na úspěšný projekt „Milión stromů pro Jihomoravský kraj“ 

navazuje projekt přeshraniční spolupráce „Klimatická zeleň pro 
obnovu krajiny“. Cílem projektu financovaného z programu pře-
shraniční spolupráce Interreg V-A-SK Rakousko-Česká republi-
ka-Slovensko je rozvíjet povědomí o ekosystémových službách 
zeleně – tedy česky jak správně sázet stromy a starat se o ně, aby 
se stromy staraly o nás a naše životní prostředí. Projekt dostal 
zelenou, proto do roku 2020 proběhne vzorová výsadba. Spolu 
s ní dostanou místní samosprávy do rukou metodiku, jak vysazovat 
a následně pečovat o ovocné i neovocné stromy a keře ve školách, 
podél cest a v zemědělské krajině.

V roce 2017 se MAS Slavkovské bojiště, jako člen Národní sítě 
MAS, účastnila Valné hromady NS MAS, Konference Venkov a dal-
ších školení pořádaných NS. Jako člen krajského sdružení se účast-
ní pravidelných setkání MAS Jihomoravského kraje.
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Bilance hospodaření MAS Slavkovské bojiště za rok 2017 v tis. Kč
Závěrečný účet zpracovala Romana Janíková, účetní

Přehled hospodaření 
bilance hospodaření

AKTIVA Účetní období 2016 Účetní období 2017
AKTIVA CELKEM 2 247 2 301
Dlouhodobý majetek celkem 439 704
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 675 1 071
Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

-237 -367

Krátkodobý majetek celkem 1 809 1 809
Pohledávky – dohadné účty aktivní 5 11
Krátkodobý finanční majetek celkem 1 801 1 587
PASIVA
PASIVA CELKEM 2 247 2 301
Vlastní zdroje celkem 1 000 101
Vlastní jmění 987 1 000
Výsledek hospodaření 13 -899
Cizí zdroje celkem 1 247 2 200
Krátkodobé závazky celkem 1 247 2 200
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Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2017

Náklady v celkové výši 4 392 tis. Kč zahrnují nákup materiálu a hmot-
ného majetku ve výši 1 179 tis. Kč, především šlo o výdaje spojené 
s běžným provozem kanceláře, bylo koupeno osobní auto, počíta-
čové a projekční vybavení do kanceláří MAS a MAP a jejich proná-
jem. Dále zahrnují náklady na tisk dotazníků pro přípravu programů 
rozvoje obcí, na nákup a výrobu propagačních materiálů pro Místní 
akční plány vzdělávání (MAP) a cestovní výdaje.

Největší položku nákladů tvoří osobní náklady ve výši 3 063 tis. Kč, 
a to na platy zaměstnanců pro MAS a MAP. Osobní náklady byly 
hrazeny z režií na realizaci „Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Slavkovské bojiště v roce 2014-2020“ (SCLLD) a z pro-
jektů „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice“ 
a „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice“ a z dota-
ce Jihomoravského kraje na provoz MAS.

Národní síti MAS byl uhrazen členský příspěvek za rok 2017 ve výši  
10 tis. Kč a krajskému sdružení MAS Jihomoravského kraje taktéž 
uhrazen členský příspěvek ve výši 5 tis. Kč.

Náklady celkem (v tis. Kč) 4 392
Spotřebované nákupy a nakupované 
služby

1 132

Osobní náklady 3 063
Daně a poplatky 4
Ostatní náklady 47
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a pou-
žití rezerv a opravných položek

130

Poskytnuté členské příspěvky 15
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Výnosy ke dni 31. 12. 2017

Výnosy v celkové výši 3 493 tis. Kč realizovala MAS Slavkovské 
bojiště z hlavní činnosti. Tržby z prodeje služeb ve výši 120 tis. Kč jsou 
za zpracování programů rozvoje obcí.

Provozní dotace v celkové výši 3 098 tis. Kč se týkaly financo-
vání projektů Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro počáteční 
fázi realizace SCLLD, Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro region  
Šlapanice a Bučovice, dotace z Programu rozvoje venkova Jihomo-
ravského kraje na provoz MAS v roce 2017.

Výnosy celkem (v tis. Kč) 3 493
Provozní dotace celkem 3 098
Přijeté členské příspěvky celkem 271
Tržba za vlastní výrobky a za zboží celkem 120
Ostatní výnosy celkem 4
Výsledek hospodaření před zdaněním -899
Výsledek hospodaření po zdanění -899
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