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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

Rok 2013 

Kdo jsme: společenství obcí, podnikatelů a neziskových organizací, 

které spojuje společný zájem o rozvoj regionu, ve kterém žijí a pracují. 

Co chceme: Přispívat k rovnováze mezi ochranou a využíváním 

přírodních, kulturních a lidských zdrojů Kyjovského Slovácka a ke 

zvýšení ekonomické soběstačnosti regionu. Umožnit aktérům místního 

rozvoje uskutečňovat jejich nápady a vize. 

Základní údaje o sdružení: 

 Založeno 2004 

 Členů 35 

 Území – 44 obcí, 6 mikroregionů. 62 180 obyvatel 

 

Organizační struktura: 

o valná hromada 
o předseda 
o místopředseda 
o výkonná rada - programový výbor 
o komise (výběrová, finanční, monitorovací a kontrolní) 
o pracovní skupiny (ženy, mládež, zemědělci) 

 

Předsedkyně sdružení je Ing. Vlasta Lochmanová 

Činnosti MAS zajišťuje kancelář, která sídlí na Masarykově nám. 39 
v Kyjově v tomto složení: 

 Anna Čarková, manažerka sdružení 
 Hana Horňáková, finanční manažerka 
 Mgr. Aleš Konečný, projektový manažer junior 
 Irena Bajáková, administrativní pracovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rekapitulace 10 let MAS 

• r. 2002 - na začátku bylo 24 nadšenců 
• r. 2002 - 04, formování MAS, příprava strategie 
• r. 2004 - založení občanského sdružení 
• r. 2004 - 06 – realizace Programu LEADER + 
• r. 2005 - realizace Programu LEADER ČR  
• r. 2006 - 07 – příprava Strategického plánu LEADER 
• r. 2008-10 – realizace SPL 

 
Z programů LEADER podpořila MAS 251 projektů celkovou částkou 
82 599 742 Kč. V letech 2005 – 2013 zrealizovala MAS vlastní 
projekty v hodnotě 3 200 000 Kč. Celkově přinesla MAS svou činností 
do regionu více než 100 000 000 Kč. 

MAS 2013 

Co se událo v roce 2013 

S koncem letošního roku končí rozpočtové období EU, a také další 
etapa administrování programu LEADER.  Čerpání evropských fondů 
s sebou přineslo spoustu užitečných projektů, které pomohly rozvoji 
neziskových organizací, zachránily památky, přičinily se o rozvoj 
turistiky a podpořily podnikatele. V letošním roce jsme také zahájili 
práci na nové Strategii. Máme za sebou komunitární plánování 
v Mikroregionech, školách a zpracovali jsme analytickou část 
Strategie. Naše MAS se aktivně zapojuje do činnosti NS MAS a 
spolupracuje s dalšími MAS v oblasti výměny zkušeností, a realizací 
společných projektů.  Stále se držíme v žebříčku hodnocení MAS na 
nejvyšších příčkách.  
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ktivity MAS:  

• Příprava strategie 
 Informační kampaň, metodika, příprava území 
 Komunitní plánování – Mikroregiony a školy 
 Sběr dat a zpracování analytické části 

• Příprava a vyhlášení VI. Výzvy 
• Spolupráce  

 Projekt Višegrad – se Slováky a Poláky - 
příklady dobré praxe MAS; místní produkty; 
kulinářské a kulturní dědictví; Příprava stáže pro 
Chorvatské manažerky 

 Exkurze starostové; OP SK CZ – MAS – 
k turistickým cílům jinak, Společně proti 
neonacismu 

 Český Západ - exkurze k projektu muzea 
 Smlouva o partnerství MAS Hustopečsko 

• Facilitace výběrového řízení – vedoucí KD Milotice a 
setkání KPÚ Kostelec 

• Administrace projektů 
• Vzdělávání 

 Enviromentální vzdělávání v MŠ a ZŠ  
 Konference FONDY EU 2014+ 
 Seminář Protierozní ochranná opatření 

v zemědělské krajině 
 přednáška pro zemědělce AZV 
 Seminář k projektu muzea 
 Besedy v městské knihovně  

• Konzultace a semináře pro žadatele LEADER 
• Publikační činnost, články pro CSV, časopis VENKOV 
• Příprava a realizace Dne země a doprovodných akcí, 

účast Země živitelka. 
 
 
 

  



Šestá výzva příjmu projektů 

V šesté výzvě jsme k administraci přijali rovných 38 projektů, přičemž 
celková alokace pro tuto výzvu činila 9 223 166,- Kč. Tentokrát bylo 
otevřeno šest fichí, z toho tři byly určeny pro podnikatele a tři pro obce, 
farnosti a neziskové organizace. Výběrovou komisí bylo nakonec 
vybráno 37 projektů s celkovou výší dotace 9 222 735,- Kč, což 
znamená téměř stoprocentní úspěšnost žadatelů.  

Výběrovou komisí bylo ke spolufinancování doporučeno následujících 
37 projektů: 

 Farní centrum sv. Cyrila a Metoděje Vacenovice 
 Obnova drobných sakrálních staveb jako místa poznání historie a 

místa setkávání 
 Vybavení knihovny a její rozšíření jako informační turistické místo s 

veřejným internetem. 
 Nákup vybavení kuchyně pro malo-kapacitní stravovací zařízení 
 MUSEUM NOSTRUM 
 Muzeum v Podchřibí a komunitní centrum Vřesovice 
 Rozvoj péče o přírodovědně - krajinný poklad Motýlího ráje ve 

Ždánicích 
 Rekonstrukce tenisových kurtů v Bohuslavicích 
 Bezpečná kosmetika – výroba 
 Světlu vstříc 
 Nákup manipulační techniky - teleskopického nakladače 
 Vybavení sportovního zázemí 
 Bukovanská knihovna 21. Století 
 Sokolovna - místo setkávání 
 Ždánický plenér 
 Pohled na svět od hlavy koně 
 Sochy svatých Cyrila a Metoděje na vrcholu kopce Náklo 
 "Dědictví minulosti, dar budoucnosti" 
 Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo 
 Rozšíření stávajícího ubytovacího zařízení Skalák - společenská 

místnost 
 Technologie na výrobu hroznových moštů 
 Areál generací 
 Modernizace galerie v obci Milotice 
 Paster na výrobu hroznové šťávy 
 Výměna oken na Kulturním domu ve Bzenci 
 Dědictví otců zachovávejme - oprava kostela sv. Floriána 
 Dětské hřiště - Seifertovo náměstí, Kyjov 
 Elegantní vzhled kulturního domu v Ostrovánkách 
 Obnova dvou venkovských muzeí ve Vracově. Podpora kulturního 

dědictví, místních tradic a folkloru 
 Ubytovna Na Vlastě 
 Rozšíření podlahářských služeb 

 Olšovské dědictví 
 Restaurování kříže u školy 
 Modernizace technologie 
 Kvalita podlahářské práce 
 Včelařská naučná stezka 
 Rozšíření služeb firmy Jeřela 

 

Zajímavé projekty 

Beseda u stařenky - Tvorba filmových materiálů, které zaznamenávají život 

v obci Věteřov, tak jak si ho pamatují nejstarší obyvatelé obce. Zaměřují se 

především na tradiční lidské činnosti, které jsou v dnešní době již vzácné 

(výroba tradičních výrobků - trnková povidla, draní peří, výroba ošatek, pravá 

vesnická zabíjačka, výroba vína atd.). 

 
Rozvoj péče o přírodovědně - krajinný poklad Motýlího ráje ve 

Ždánicích - Projekt řeší zajištění trvale udržitelné péče na nových plochách 

v unikátní přírodní lokalitě Motýlího ráje ve Ždánicích. Tato péče spočívá 

konkrétně v očištění ploch odstraněním staré biomasy, vytvoření trvalých 

pastevních areálů a zahájení extenzivní rotační pastvy smíšeným stádem ovcí 

a koz. Tímto způsobem bude dosaženo zachování vysoké biodiverzity území, 

která se projevuje především výskytem až 80 druhů denních motýlů. 

Mapujeme historii, tradice a řemesla našeho regionu – viz 

www.paletafilm.cz 

Naše projekty 

Fond mikroprojektů - Společně proti neonacismu  
o Databázi objektů 2. světové války na Kyjovském Slovácku a v 

regionu Podhoran 
o Publikace Stopy války 

Projekty spolupráce MAS – Podejme si ruce s historií tří regionů 
o Exkurze muzea a expozice na území MAS Český Západ. 
o Uspořádali jsme několik výletů pro ZŠ našeho regionu do vybraných 

muzeí. 
o Instalace informačních tabulí a tabulek do jednotlivých muzeí, které 

vytváří jednotný a přehledný informační systém venkovských muzeí a 
expozic. 

o Vytvoření Expozice tradice vinařství. 

Mládež v akci – Gastro Rural Art 
o V chorvatském letovisku Biograd na Moru jsme organizovali setkání 

mladých kuchařů v rámci projektu Gastro Rural Art. 
o Projektu se účastnilo šest mladých kuchařů z území každé 

účastněného zahraničního partnera za účelem výměny kuchařských 
dovedností. 

Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 – 2013 
o Se zabývá zachováním tradičních řemesel a kultury pro další 

generace. Jeho hlavními aktivitami jsou Slovensko - česká škola 
řezbářství pro děti a řezbářské sympózium. 

o Cílem druhého projektu je vybudování vzdělávacího centra 
zaměřeného na tradiční řemesla a také tvorba školních výukových 
programů zaměřených na tradiční řemesla. 
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Největší projekty



Projekt Podpora meziobecní spolupráce 
Koncem letošního roku se naše sdružení zapojilo do projektu Svazu 
měst a obcí ČR, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý 
rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Umožnilo nám to zúročit a 
prohloubit naši dosavadní spolupráci se starosty a propojit analytická i 
faktická data potřebná pro projekt s potřebami Strategie. Zároveň si 
můžeme osvojit další znalosti a dovednosti a vytvořit dobrý tým pro 
budoucí realizaci Strategie. Více http://www.obcesobe.cz/ 

Napsali o nás 

Kyjovské noviny – 3/2013, 9/2013, 11/2013, 12/2013 
Hodonínský deník  - Slovácko – 30. 7.2013, 15. 11.2013 
Nové Slovácko – 14. 1. 2013, 5. 2. 2013, 26. 3. 2013, 9. 4. 2013, 16. 4. 
2013, 23. 4. 2013, 30. 4. 2013, 7. 5. 2013, 14. 5. 2013, 8. 9. 2013 
MF Dnes – 24. 8.2013 
Vysílání televize Slovácko – 1. 2. 2013, 22. 3. 2013, 21. 5. 2013, 24. 5. 
2013, 25. 10. 2013, 5. 11. 2013, 8. 11. 2013 

Hospodaření MAS 

Finanční zpráva Kyjovské Slovácko v pohybu, o.s k 31. 12. 2013 

Předmět daně ne       
sl.č.1       
Druh Příjmy v Kč Výdaje v Kč Rozdíl v Kč 
úroky                  -                       -    
Dotace strategie JMK      73 000,00        73 000,00                    -    
dotace JMK Den Země      44 000,00         44 000,80   -             0,80   
dotace DZ město Kyjov      20 000,00        20 000,00                    -    
dotace LEADER  1 330 020,00   2 038 368,73  -   708 348,73  
Projekt spolupráce, 
muzea                  -         397 936,00  -   397 936,00  
Česko-Slovenská 
spolupráce     163 754,86          1 519,00       162 235,86   
Pohledávky 2013 - 
dotace Leader  2 060 538,00     2 060 538,00   
celkem  3 691 312,86    2 574 824,53   1 116 488,33   
 

Osvobozeno       
sl.č.2       
Druh Příjmy Výdaje Rozdíl 
čl. přísp. 0   0 
  0 0 0 
celkem 0 0 0 
 
Hlavní činnost       
sl.č.3       
Druh Příjmy v Kč Výdaje v Kč Rozdíl v Kč 
provoz MAS        2 325,00        85 335,34 K -     83 010,34  
úroky z úvěru, poplatky         62 482,58  -     62 482,58  
Propagace Země 
Živitelka      39 264,00        34 764,00         4 500,00  
Projekt Gastro rural art      41 074,00        55 667,00  -     14 593,00  
Projekt spolupráce 
SMO                  -               770,00  -         770,00  
Zpracování strategie 
regionu      99 784,00        41 169,00        58 615,00  
poradenství Zelená 
úsporám                  -            6 240,00 K -      6 240,00  
celkem     182 447,00       286 427,92  -   103 980,92  
zákl.daně                  -                      -                     -    
zákl. není     182 447,00       286 427,92  -   103 980,92  
 
Hospodářská činnost       
sl.č.4       
Druh Příjmy v Kč Výdaje v Kč Rozdíl v Kč 
semináře     132 440,00       92 461,00        39 979,00  
poradenství     189 892,00        40 000,00      149 892,00  
publikace-prodej           170,00                    -             170,00  
manipulační poplatky      21 500,00        13 641,00         7 859,00  
pořádání exkurzí      124 160,00        61 042,00        63 118,00  
Organizační zajištění 
cyklo akce      19 749,60        10 850,00         8 899,60  
publikace Dunděra        1 050,00                    -           1 050,00  
Výukový program BIO     168 850,00       107 901,50        60 948,50  

odpady 
realizace autobusové 
zastávky Bukovany        1 606,00                    -           1 606,00  
Organizace semináře 
NS MAS JMK      63 000,00        38 715,00        24 285,00  

                 -                      -                     -     
Zdanění pohledávek 
2013      32 900,00          32 900,00  
                   -                      -                     -     
celkem     755 317,60       364 610,50      390 707,10  
zákl.daně     755 317,60       364 610,50      390 707,10 
zákl. není                  -                      -                     -    
 
Rekapitulace Výnosy v Kč Náklady v Kč Rozdíl v Kč 
sloupec.č.1  3 691 312,86    2 574 824,53   1 116 488,33  
sloupec.č.2                  -                      -                      -     
sloupec č.3     182 447,00       286 427,92  -   103 980,92  
mezisoučet 
nedaňových  3 873 759,86    2 861 252,45   1 012 507,41  
sloupec č. 3                  -                      -                     -     
sloupec č. 4     755 317,60       364 610,50      390 707,10  
mezisoučet daňový     755 317,60       364 610,50 K     390 707,10  
Celkem výsledovka  4 629 077,46    3 225 862,95   1 403 214,51  
 

 

 


