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Základní údaje o území MAS
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s. je občanské sdružení, které bylo zaregistrováno
Ministerstvem vnitra ČR dne 21. 4. 2004 pod čj. VS/1/57 129/04-R.

Název:

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov

Sídlo MAS:

Náměstí Svobody 800, Buchlovice, 687 08

Statutární zástupce:

Miroslav Kovářík, předseda

Tel.

+420 603 251 539

E-mail:

modra@uh.cz

Právní forma MAS:

Občanské sdružení

IČO:

26662698

Manažer:

Marta Polášková

Tel.

+420 604 752 044

E-mail:

polaskova@buchlov.cz

Administrátor:

Mgr. Vladimíra Havlíková

Tel.

+420 737 439 111

E-mail:

havlikova@buchlov.cz

Sdružení bylo založeno jako jeden z nástrojů trvale udržitelného rozvoje Mikroregionu Buchlov. Cílem
sdružení je podílet se na harmonickém rozvoji regionu pomocí aktivního partnerství veřejného
a soukromého sektoru v intencích programu LEADER.
Činnost MAS vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013
a Programu rozvoje venkova 2007 – 2013.
Mikroregion Buchlov se nachází v západní a severozápadní části okresu Uherské Hradiště v těsné
blízkosti okresního města Uherské Hradiště, které je rovněž hlavním správním střediskem, střediskem
obchodu a pracovních příležitostí pro zájmové území. Okres Uherské Hradiště patří do Zlínského
kraje, spolu s Olomouckým krajem tvoří jednotku NUTS II Střední Morava.
Mikroregion Buchlov je tvořen katastrálními územími čtrnácti obcí, které jsou členy svazku obcí, jsou
to: Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě,
Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov.
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Katastrální území MAS:
Rok

2011

Počet
obcí

14

Počet
obyvatel

12 806

Rozloha
v ha

Průměr na 1 obec
Počet ob.

Rozloha
(v ha)

915

1101

15 409

Hustota
obyvatel
na 1 km2

83,1

Členská základna MAS
Členská základna v roce 2010 vykazovala celkový počet 13 členů, přičemž 46% (6 členů) tvoří
samospráva, 39% (5 členů) tvoří podnikatelské subjekty a 15% (2 členi) tvoří nestátní neziskové
organizace.
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Orgány MAS
1.

Valná hromada

je nejvyšším orgánem MAS, který tvoří všichni členové MAS. Složení v roce 2010:
Předseda MAS

Miroslav Kovářík, Statutární zástupce

Místopředseda MAS

Ing. Pavel Dvořan, Statutární zástupce

Ostatní členové

Otakar Berka, Mgr. Radim Pikner, Ing. Jiří Černý, Ing. Antonín Haloha, Ing.
Stanislav Gregůrek, Ing. Hynek Kamrla, Ing. Jan Knopf, Ing. Jiří Huňka, Marcela
Šťastná, Raphael Craenhals, PhDr. Marie Náplavová.

Do působnosti valné hromady patří zejména:
schvalování stanov, jejich doplňků a změn
schvalování výběru projektů žadatelů, včetně rozsahu jejich financování státní dotací,
předložených Valné hromadě Programovým výborem
volba Statutárních zástupců: předsedy, místopředsedy, členů Programového výboru, členů
Výběrové komise, jmenování Manažera a Účetní
projednání zprávy o hospodaření a činnosti MAS za uplynulý rok, schvalování rozpočtu
a plánu činnosti na další období
rozhodnutí o vyloučení člena z MAS
rozhodnutí o zrušení MAS a způsobu likvidace jejího majetku

2.

Statutární zástupci

Sdružení má dva Statutární zástupce, každý z nich je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.
Statutární zástupci jsou zároveň členy Programového výboru a Výběrové komise. Statutární zástupci
jsou zvoleni Valnou hromadou.

3.

Výběrová komise

je orgánem MAS, který tvoří 10 členů MAS.
Složení v roce 2010: Otakar Berka, Mgr. Radim Pikner, Ing. Jiří Černý, Ing. Antonín Haloha, Ing.
Stanislav Gregůrek, Ing. Hynek Kamrla, Ing. Jan Knopf, Marcela Šťastná,
Raphael Craenhals, PhDr. Marie Náplavová
Do působnosti Výběrové komise patří zejména:
hodnocení a výběr projektů předložených žadateli
předkládání vybraných projektů ke schválení Programovému výboru
provádí další související činnosti
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4.

Programový výbor

je orgán MAS, který tvoří 3 osoby. Jeho členy jsou z řad členů MAS; jeden zástupce samosprávy,
jeden zástupce podnikatelského sektoru a jeden zástupce neziskových organizací.
Složení v roce 2010: Miroslav Kovářík, Ing. Pavel Dvořan, Ing. Jiří Huňka
Do působnosti Programového výboru patří zejména:
zpracování programového záměru MAS a kritérií hodnocení projektů pro Výběrovou komisi
vybírání typů projektů
konzultace výběru projektů s Výběrovou komisí
schvalování výběru projektů provedený Výběrovou komisí a schválený výběr předává ke
schválení Valné hromadě, příp. neschválený výběr předává zpět Výběrové komisi se svými
připomínkami k doplnění
provádí další související činnosti

5.

Manažerka – Marta Polášková

má uzavřen plný pracovní úvazek. Je oprávněná jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí,
kterou jí vystaví Statutární zástupci, a to zejména jednat v administrativních záležitostech sdružení.
Manažerka není členem MAS, má pouze hlas poradní, a to jak ve Výběrové komisi, tak
v Programovém výboru.

6.

Administrátorka projektu – Mgr. Vladimíra Havlíková

má uzavřen plný pracovní úvazek. Zpracovává administraci projektů předložených na MAS. Poskytuje
poradenství potencionálním žadatelům. Administrátorka projektu není členem MAS.

7.

Účetní – Pavlína Procházková

Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem v MAS a nese
odpovědnost za správnost účetní evidence. Účetní nemusí být členem MAS.

6

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Strategický plán LEADER v roce 2010
Koncem roku 2008 byla podána žádost o realizaci Strategického plánu LEADER, která byla v roce 2009
schválena a zařadila se tak do druhého kola, mezi 32 MAS z celé ČR, které uspěly se svojí žádostí
o realizaci SPL. Tím získala do roku 2013 finanční prostředky na naplňování tohoto plánu, a to
v oblasti:

-

Zachování a rozvoje tradičních řemesel
Vytváření nových pracovních míst pro místní obyvatele
Ekonomické stability Buchlovského regionu založené na malém a drobném podnikání
Zlepšení zpracování a marketingu surovin a výrobků (popř. produktů)
Využívání tržních příležitostí díky inovacím
Restrukturalizace a rozvoje technického potenciálu a podpory inovačních procesů
Zvýšení konkurenceschopnosti
Zkvalitňování infrastruktury a poskytování služeb návštěvníkům
Prodloužení pobytu turistů v Buchlovském regionu
Zhodnocení kulturního dědictví venkova a jeho využití pro zvýšení turistického potenciálu
Podpory rozvoje cestovního ruchu
Zlepšení občanské vybavenosti s cílem zvýšení dostupnosti a kvality služeb
Zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života
Rozšíření možností aktivního využití volného času dětí, mládeže a obyvatel
Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Stabilizace obyvatel v Buchlovském regionu
Zvýšení atraktivity vzhledu obcí pro návštěvníky

Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Mikroregionu Buchlov je řešen ve třech prioritách,
prostřednictvím 6 Fichí:
Priorita 1: Podpora tradičních řemesel a regionální produkce
FICHE 1: Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla
FICHE 2: Regionální produkce na Buchlovsku
Priorita 2: Cestovní ruch
FICHE 3: Vítejte na Buchlovsku
FICHE 4: Lidé a kultura na Buchlovsku
Priorita 3: Obnova a rozvoj obcí
FICHE 5: Lidé a život na Buchlovsku
FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku
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Realizace Strategického plánu LEADER v roce 2010:
Na realizaci SPL na rok 2010 byla pro MAS Buchlov alokována částka 7 690 317,00 Kč, přičemž
režijní náklady na provoz MAS, opatření IV.1.1, byly stanoveny ve výši 1 138 167,00 Kč. Na opatření
IV.1.2, realizace SPL, byla stanovena částka 6 552 150,00 Kč.
Programový výbor pro rok 2010 navrhl pouze jednu výzvu. Místní akční skupina Mikroregionu
Buchlov v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Buchlov na období 2007-2013 vyhlásila
začátkem roku 2010 2. výzvu k předkládání žádostí v následující prioritě:
PRIORITA 3
Obnova a rozvoj
obcí

FICHE 5 Lidé a život na Buchlovsku
FICHE 6 Lidé a prostředí na Buchlovsku

V rámci 2. Výzvy bylo podáno a prošlo administrativní kontrolou celkem 8 projektů. Výběrová komise
provedla hodnocení a předložila Programovému výboru ke schválení7 projektů k financování. Na SZIF
bylo zaregistrováno 7 projektů; 6 projektů řádných a 1 jako náhradní. Na základě splnění všech
formálních a administrativních náležitostí bylo přijato 6 projektů a u náhradního projektu byla
ukončena administrace.

Obec Osvětimany

Dvůr na Žabím rynku, Osvětimany – dětské a společenské
centrum

1 480 164,-

Tělovýchovná jednota
Buchlovice

Rekonstrukce objektu fotbalových kabin Buchlovice

1 041 671,-

Obec Boršice

Oprava ulice Kyjovská/ 1 Boršice

636 439,-

Obec Stříbrnice

Stříbrnice – revitalizace ploch u Mateřské školy

734 408,-

Obec Medlovice

Stavební úprava pravostranné autobusové zastávky
Medlovice

641 172,-

Obec Zlechov

Výstavba komunikace v lokalitě „Za hospodou“ Zlechov

Fiche 5

Fiche 6

Celkem
rozděleno

1 800 000,-

6 313 854,-

MAS Buchlov od roku 2009 podpořila celkem 11 projektů v celkové výši dotace 11 226 794,- Kč.
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Plnění monitorovacích indikátorů stanovených SPL za
období 2009/2010
Kvantikace

Kritérium - SPL

Jednotka

Podpořené subjekty (obce,
zeměď.podniky,mikropodniky,podnikatelé,NNO,spolky

počet

Celkový objem investic

Kč

Vytvořená hrubá pracovní místa

počet

5

Počet nových výrobků/služeb uvedených na trh

počet

10

Počet vytvořených nových lůžek v ubytovacím zařízení

počet

20

Počet podpořených nových prvků turistické infrastruktury

počet

6

Počet podpořených aktivit obnovy dědictví venkova

počet

5

Počet obnovených památek

počet

5

Počet nových expozicí

počet

1

Počet obnovené/nové občanské vybavenosti

počet

10

Počet podpořených ploch pro volnočasové aktivity obyvatel
obce (např. sportovní plochy, hřiště apod.)

počet

6

Počet podpořených spolkových organizací

počet

10

Rozloha obnoveného veřejného prostranství a veřejné zeleně

ha

50
51 550 000

2

2009

2010 celkem

5
6
11
8 200 525 11 406 515 19 607 040
3
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
0
2
2
0
2
1
0
1
1
2
3
2
0
0

2
1
0,0574

Přehled činností a aktivit za rok 2010

Aktivity MAS Buchlov v roce 2010
V rámci realizace SPL LEADER byly na MAS plně administrovány všechny schválené projekty, což se
projevilo na čerpané dotaci. Žadatelům byla připsána na účet celková výše požadované dotace, nebo
s minimální odchylkou, což bylo způsobeno nedočerpáním ze strany žadatele. Nebyla uplatněna ze
strany SZIF žádná korekce.
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Projekty národní spolupráce
Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS
Mikroregionu Buchlov
V roce 2010 MAS Buchlov spolu se svým partnerem MAS Hornolidečska realizovala společný projekt
Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov, Opatření
IV.2.1. Realizace projektů Spolupráce.
Projekt byl zaměřen na zachování tradic, kulturního a historického bohatství MAS Hornolidečska a
MAS mikroregionu Buchlov a řešil nedostatek krojů v obou regionech pro činnost souborů a spolků,
které jsou významným prvkem nejen prezentace území, ale také zdrojem kulturního a společenského
života v obcích mikroregionu a přispívají k pocitu sounáležitosti k danému území.
Výstupem projektu Spolupráce bylo pořízení valašských a slováckých krojů a upořádání 4 společných
kulturních akcí, do kterých byly zapojeny soubory a spolky (především dětské) působící na obou
území MAS.
Z důvodu náročnosti zhotovení krojových součástek, především vyšívání na MAS Buchlov, jsme byli
nuceni podat Hlášení o změně termínu podání Žádosti o platbu, a to k 30.4.2011.

Celkové náklady projektu:
Součet dotací za projekt:
Uznatelné náklady pro MAS Buchlov:
Uznatelné náklady pro MAS Hornolidečska:
Datum zaregistrování Žádosti o Dotaci
Datum podání Žádosti o proplacení

5 000 000,4 525 900,2 262 000,2 263 900,29.6.2009
29.4.2011
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Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska
V roce 2010 MAS Buchlov podala spolu se svým partnerem MAS Hornolidečska žádost o dotaci
z programu Rozvoje venkova IV.2.1. Realizace projektů spolupráce na projekt Pohádky a pověsti
Buchlovských hor a Hornolidečska, který byl na základě veřejné obhajoby schválen.
Cílem projektu bylo zmapování a zdokumentování starých pověstí, lidových příběhů, pohádek a bajek
písemnou i zvukovou formou v místní variantě slováckého nářečí a také netradiční, ale atraktivní
formou zpropagovat území obou regionů prostřednictvím filmového DVD a publikace, která
s takovým zaměřením a v takovém rozsahu zatím nebyla publikována, čímž dojde ke zvýšení
atraktivity území pro návštěvníky i místní obyvatele. Důležité také je atraktivní formou představit
nejmladší generaci místo, ve kterém se narodily, a ve kterém žijí.

Celkové náklady projektu:
Součet dotací za projekt:
Uznatelné náklady pro MAS Buchlov:
Uznatelné náklady pro MAS Hornolidečska:
Datum zaregistrování Žádosti o Dotaci
Datum podání Žádosti o proplacení

2 490 000,2 339 000,1 285 000,1 054 000,28.6.2010
17.10.2011
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Partnerství
V roce 2004 byla uzavřena Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci mezi MAS Buchlov a MAS
Hornolidečska. Tato spolupráce vede ke společenské, ekonomické a kulturní spolupráci obou
územních celků a současně přispívá k lepšímu poznání obyvatel mezi sebou.

Národní síť MAS ČR
Národní síť MAS ČR je sdružení subjektů, jejímž členem je i MAS Buchlov. Podílejících se na rozvoji
venkova, zejména místních akčních skupin.

Propagace MAS
Během roku jsou pravidelně aktualizovány webové stránky. Vzhledem k dlouhodobému záměru
oživení nabídky poskytovatelů služeb v mikroregionu je do budoucna úvaha zakoupit nový,
modernější systém webu, který umožní uživateli vyšší komfort. Byly osloveny firmy, které se touto
problematikou zabývají. Výhodou by byla ta firma, která se specializuje právě na takové organizace,
jako jsme my (Region Slovácko, Centrála cestovního ruchu Východní Morava, Mikroregion Ostrožsko)
a kde by bylo možné propojení s těmito weby.
Na konci roku 2010 vyšlo první číslo Pololetníku MAS Buchlov, které se snaží navázat na již dříve
vydávané noviny Buch‘lower. Budou zde zveřejňovány informace o akcích v mikroregionu, ale také
o připravovaných výzvách v rámci projektu LEADER.
V rámci povinné publicity a v souladu s naplňováním SPL byla zpracována publikace MAS Zlínského
kraje, která bude sloužit jako společná prezentace MAS, které se na tomto území nachází.
Na základě nabídky Centrály cestovního ruchu Východní Morava a Regionu Slovácko se MAS Buchlov
účastní různých veletrhů cestovního ruchu, kde osobně mikroregion Buchlov prezentuje.
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Plán činnosti MAS BUCHLOV na rok 2011
V rámci realizace SPL LEADER bude i nadále MAS plně administrovat všechny schválené
projekty.
Národní spolupráce - Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS
mikroregionu Buchlov
V roce 2011 bude podána Žádosti o platbu projektu Zachování tradic a kulturního dědictví MAS
Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov. V rámci ukončení projektu bude nezbytné zajistit
administrativu s dlouhodobou zápůjčkou těchto krojů na jednotlivé obce.
Národní spolupráce – Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska
V roce 2011 bude probíhat realizace projektu Spolupráce Pohádky a pověsti Buchlovských hor
a Hornolidečska. Při natáčení budou využívány akce, které jsou pořádány v obcích mikroregionu a
které tak představují jejich spolkovou činnost.
Mezinárodní spolupráce – příprava spolupráce s místní akční skupinou ze zahraničí v oblasti
cestovního ruchu, především v budování značky.

Ocenění
Za součinnost, konkrétně za dlouhodobé propojování aktivit pro rozvoj venkova a uplatnění přístupu
LEADER nejen finanční podporou projektů, byla MAS Buchlov oceněna Ministerstvem zemědělství
a SZIF. Toto ocenění bylo předáno v rámci výstavy Země živitelka, která je každoročně pořádána
v Českých Budějovicích.
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Hospodaření MAS Mikroregionu Buchlov za rok 2010
PŘÍJMY
účet

popis
644 000 úroky
681 000 přijaté přísp. Mikroregion Buchlov
684 000 přijaté členské příspěvky

27,66
720000,00
65007,50

Příjmy
celkem

785035,16

VÝDAJE
501 000
501 002
501 003
501 xxx
512 000
513 000
518 001
518 002
518 003
518 005
518 006
518 007
518 008
518 xxx
521 000
524 000
525 000
538 000
549 000

popis
spotřeba materiálu - režie
spotřeba materiálu-kancelářské potřeby
spotřeba materiálu - drobný majetek

146,00
39395,00
82966,00

cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby- výroba klíčů
ostatní služby - telefonní poplatek
ostatní služby- internet.stránky
ostatní služby- zpracování strateg.plánu
ostatní služby- semináře, školení,
ostatní služby- vedení účetnictví
ostatní služby- nájem, malování

163,00
464,00
60,00
18611,00
16234,00
47600,00
3052,00
57000,00
74603,10

mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
ostatní sociální pojištění
ostatní daně a poplatky
jiné ostatní náklady

382452,00
111429,00
1036,00
300,00
3926,00

Výdaje
celkem

839437,10

Rozdíl příjmů a výdajů : /Kč/

-54401,94

Zůstatek na účtu k 31.12.2009
Zůstatek na pokladně k 31.12.2009

22727,65
4247,00
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Zhodnocení hospodaření za rok 2010
Hospodaření MAS a údaje účetní závěrky za rok 2010 odpovídají ve významných hodnotách
požadavkům platných právních předpisů. Při provádění přezkoumání hospodaření Místní akční
skupiny Mikroregionu Buchlov nebyly zjištěny podstatné chyby nedostatky ani rozpory se závaznými
právními normami.

Výroční zprávu zpracovala: Marta Polášková
V Buchlovicích dne 31. 12. 2010

Výroční zpráva schválena Valnou hromadou dne: 28. 4. 2011
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