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1. Základní údaje o společnosti Střední Haná, o.p.s.
Název MAS:
Právní forma:
Adresa:
Kancelář:
IČO:
Číslo účtu:

Střední Haná, o.p.s.
obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
náměstí Míru 21, 752 01 Kojetín
268 81 764
1888708339/0800
Česká spořitelna, a.s.

1.1 Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností
- vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 214
Datum zápisu:

13. února 2006

Spisová značka:

O 214 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Název:

Střední Haná, o.p.s.

Sídlo:

Kojetín, Masarykovo nám. 20, PSČ 75201

Identifikační číslo:

268 81 764

Právní forma:
Obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb:
Rozvoj mikroregionu Střední Haná (na území obcí uvedených v čl. 2.1 zakládací listiny)
Naplňování cílů operačních programů a dalších dotačních titulů.
Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD)
Péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu
Spoluúčast na projektech evropské spolupráce
Péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí
Meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma
Podpora malého a středního podnikání
Péče o rozvoj cestovního ruchu
Práce s dětmi a mládeží
Vzdělávání a výchova
Věda a výzkum
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Poradenská činnost ve výše uvedených oblastech a oborech i v oborech jiných, dle cílů stanovených
strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Propagace území místní akční skupiny (blíže také viz článek 10. a násl. této zakládací listiny)
Statutární orgán ředitel:
Mgr. RADEK BRÁZDA, dat. nar. 23. dubna 1972
Nová ulice 47/20, 751 02 Troubky
Počet členů:
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Správní rada:
člen správní rady:
Ing. JIŘÍ ŠÍREK, dat. nar. 5. srpna 1964
Tržní náměstí 63, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
člen správní rady:
Mgr. LEON BOUCHAL, dat. nar. 22. prosince 1960
Podzámčí 700, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov
člen správní rady:
Ing. PETR INDRÁK, dat. nar. 27. dubna 1970
Polkovice 195, PSČ 75144
člen správní rady:
HANA SKŘÉPKOVÁ, dat. nar. 2. dubna 1958
Oplocany 6, PSČ 75101
člen správní rady:
MARCELA JOKLÍKOVÁ, dat. nar. 23. července 1973
č.p. 194, 768 11 Záříčí
Den vzniku členství: 21. října 2014
člen správní rady:
PETR HLAVINKA, dat. nar. 13. července 1972 č.p. 18, 751 01 Lobodice
Den vzniku členství: 29. ledna 2014
Počet členů:
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Dozorčí rada: člen dozorčí rady:
Ing. DRAHOMÍR NOVÁK, dat. nar. 29. května 1959 Polkovice 41, PSČ 75144
člen dozorčí rady:
MAREK SVOBODA, dat. nar. 25. března 1973
Podzámčí 612, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov
Den vzniku členství: 21. října 2014
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člen dozorčí rady:
LADISLAV BAŘINA, dat. nar. 10. srpna 1958 č.p. 17, 752 01 Měrovice nad
Hanou Den vzniku členství: 21. října 2014
Počet členů:
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Zakladatel:
Svazek obcí mikroregionu střední Haná, IČ: 696 04 771 Masarykovo náměstí
20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín

1.2 Personální obsazení
Manažerka společnosti:
Administrativa společnosti:

Ing. Jarmila Matoušková
Bc. Romana Fedurcová (od 31. května 2015 na MD)

Účetnictví společnosti (dodavatelsky):

Dagmar Šareková, IČ 60687894

1.3 Zakladatelé společnosti
Dne 23. září 2014 došlo v rámci procesu standardizace k převodu práv a povinností zakladatele
z původních zakladatelů, které představovalo 14 fyzických osob na zakladatele jediného, jímž je Svazek
obcí mikroregionu střední Haná.

1. 4 Struktura společnosti
Dne 9. února 2015 rozhodnutím Svazku obcí mikroregionu střední Haná, o.p.s. (jediný zakladatel)
došlo k vydání nového úplného znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti.

Obr. 1 Struktura společnosti Střední Haná, o.p.s.
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Zakládací listina společnosti vymezuje pojem organizační složka – místní akční skupina,
prostřednictvím níž bude MAS realizovat komunitně vedený místní rozvoj. Pro žadatele o dotaci to
znamená možnost čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu, kde bude MAS
rozdělovat prostředky ve výši 21.259.896 Kč, dále Operačního programu Zaměstnanost (12.324.000
Kč) a Programu rozvoje venkova (8.450.282 Kč pro žadatele a 403.177 Kč pro projekty spolupráce
místní akční skupiny).
Organizační složka vykonává prostřednictvím MAS místní partnerství mezi soukromým a veřejným
sektorem, které působí na území obcí uvedených v kapitole 1.5 této výroční zprávy, pro něž navrhuje
a provádí strategii komunitně vedeného místního rozvoje.
Jak je patrno z obr. 1, organizační složka – místní akční skupina (dále jen MAS) Střední Haná má
několik orgánů, jejichž kompetence jsou uvedeny v Zakládací listině, jsou jimi:
- Valná hromada Partnerů MAS (nejvyšší orgán),
- Správní rada MAS (rozhodovací orgán),
- Výběrová komise MAS (výběrový orgán),
- Dozorčí rada MAS (kontrolní orgán).
1.4.1 Valná hromada MAS (nejvyšší orgán)
Valná hromada je tvořena všemi partnery MAS, kteří spadají do jednotlivých zájmových skupin (viz
obrázek 2). K 31. 12. 2015 měla MAS 31 partnerů (viz tab. 1). Veřejný sektor, ani žádná ze zájmových
skupin nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv.

Obr. 2 Zastoupení partnerů v jednotlivých zájmových skupinách

Na ustavující Valné hromadě, která se konala dne 18. března 2015, byl schválen jednací řád valné
hromady partnerů MAS - organizační složky Společnosti a jednací řád dalších povinných orgánů MAS organizační složky Společnosti. Následně byly stanoveny počty členů jednotlivých povinných orgánů
a zvoleni jejich členové. Pro možnost flexibilně reagovat při přijímání nových partnerů MAS (= nemuset
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vždy svolávat valnou hromadu partnerů), byla tato kompetence (přijímaní nových partnerů MAS)
přenesena na rozhodovací orgán, tj. správní radu MAS.
Tab. 1 Seznam partnerů MAS k 31. 12. 2015

Pořadí Název subjektu

Jméno zástupce

Sektor

Zájmová skupina

1.

Obec Ivaň

Petr Cetkovský

veřejný

Veřejná správa

2.

Město Kojetín

Ing. Jiří Šírek

veřejný

Veřejná správa

3.

Obec Křenovice

Jaroslav Lejnar

veřejný

Veřejná správa

4.

Obec Lobodice

Bc. Petr Hlavinka

veřejný

Veřejná správa

5.

Obec Měrovice nad
Hanou

Ladislav Bařina

veřejný

Veřejná správa

6.

Obec Obědkovice

Rostislav Němec

veřejný

Veřejná správa

7.

Obec Oplocany

Hana Skřépková

veřejný

Veřejná správa

8.

Obec Polkovice

Ing. Drahomír Novák veřejný

Veřejná správa

9.

Obec Stříbrnice

František Holík

veřejný

Veřejná správa

10.

Obec Troubky

Mgr. Radek Brázda

veřejný

Veřejná správa

11.

Město Tovačov

Mgr. Bc. Leon
Bouchal

veřejný

Veřejná správa

12.

Obec Uhřičice

Jaroslav Křepelka

veřejný

Veřejná správa

13.

Obec Záříčí

Bc. Marcela Joklíková veřejný

Veřejná správa

14.

Moravská hasičská
jednota - hasičský sbor Zdeněk Černocký
Měrovice nad Hanou

soukromý
neziskový

Volný čas - NNO - neziskové
nestátní organizace

15.

Moravská hasičská
jednota - hasičský sbor Eva Déduchová
Lobodice

soukromý
neziskový

Volný čas - NNO - neziskové
nestátní organizace

16.

TJ Haná Měrovice

Pavel Fabišík

soukromý
neziskový

Volný čas - NNO - neziskové
nestátní organizace

17.

MS Měrovice nad
Hanou

Jan Horák

soukromý
neziskový

Volný čas - NNO - neziskové
nestátní organizace
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18.

KANOISTIKA KOJETÍN

Miroslav Kapoun

soukromý
neziskový

Volný čas - NNO - neziskové
nestátní organizace

19.

SK Sokol Lobodice

Petr Navrátil

soukromý
neziskový

Volný čas - NNO - neziskové
nestátní organizace

20.

Základní organizace
Českého
zahrádkářského svazu
Tovačov

Ing. Stanislav
Rozehnal

soukromý
neziskový

Volný čas - NNO - neziskové
nestátní organizace

21.

Pionýr, z.s. - Pionýrská
skupina Kojetín

Marek Štětkář

soukromý
neziskový

Volný čas - NNO - neziskové
nestátní organizace

Pavel Hrušák

Zemědělci – zemědělské a
soukromý
potravinářské subjekty a
podnikatelský subjekty podnikající
v lesním hospodářství

Ing. Petr Indrák

Zemědělci – zemědělské a
soukromý
potravinářské subjekty a
podnikatelský subjekty podnikající
v lesním hospodářství

Zbyněk Svačina

Zemědělci – zemědělské a
soukromý
potravinářské subjekty a
podnikatelský subjekty podnikající
v lesním hospodářství

Libor Šebesta

Zemědělci – zemědělské a
soukromý
potravinářské subjekty a
podnikatelský subjekty podnikající
v lesním hospodářství

Ing. Milan Šebesta

Zemědělci – zemědělské a
soukromý
potravinářské subjekty a
podnikatelský subjekty podnikající
v lesním hospodářství

22.

23.

24.

25.

26.

Pavel Hrušák

Petr Indrák

Zbyněk Svačina

Libor Šebesta

Milan Šebesta

27.

Vojtěch Vybíralík

Pavla Vybíralíková

Zemědělci – zemědělské a
soukromý
potravinářské subjekty a
podnikatelský subjekty podnikající
v lesním hospodářství

28.

PROPAL, spol. s.r.o.

Svatopluk Horák

soukromý
Podnikání, cestovní ruch
podnikatelský
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29.

Ing. Leoš Ptáček

Ing. Leoš Ptáček

soukromý
Podnikání, cestovní ruch
podnikatelský

30.

Aleš Zendulka

Aleš Zendulka

soukromý
Podnikání, cestovní ruch
podnikatelský

31.

Charita Kojetín

Jitka Matoušková

soukromý
neziskový

Sociální služby a životní
prostředí

Valnou hromadu svolává správní rada MAS, a to minimálně 1 × ročně, nejpozději do 30. 6. daného
kalendářního roku. Do působnosti Valné hromady náleží zejména:
a) schválení jednacího řádu Valné hromady Partnerů MAS a případných dalších vnitřních předpisů
týkajících se činnosti MAS,
b) odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného
místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky,
c) zřízení povinných orgánů MAS,
d) volba a odvolávání jednotlivých členů povinných a fakultativních orgánů MAS, včetně stanovení
jejich počtu, pravomoci (působnosti) orgánů MAS, způsobu volby a odvolávání členů orgánu MAS
a způsobu jejich jednání, nestanoví-li tato zakládací listina jinak; volbu a odvolávání jednotlivých členů
fakultativních orgánů MAS, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci (působnosti) fakultativních
orgánů MAS a způsobu jejich jednání může Valná hromada Partnerů MAS delegovat na jiný povinný
orgán MAS,
e) rozhodování o přijetí nebo vyloučení Partnera MAS (tuto působnost lze delegovat na jiný povinný
orgán MAS),
f) schvalování rozpočtu MAS (tuto působnost lze delegovat na jiný povinný orgán MAS),
g) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
h) distribuce veřejných finančních prostředků – schvalování strategie komunitně vedeného místního
rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména
výběrových kritérií pro výběr projektů (tuto působnost lze delegovat na jiný povinný orgán MAS),
i) rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS.
1.4.2 Správní rada MAS (rozhodovací orgán)
Členi správní rady jsou voleni Valnou hromadou MAS. Členové správní rady MAS představující
veřejný sektor nebo členové správní rady MAS připadající na jednu konkrétní zájmovou skupinu
nemohou mít více než 49 % hlasovacích práv všech členů správní rady MAS. Zasedání (jednání) správní
rady MAS svolává a řídí předseda správní rady MAS. Správní rada MAS je tvořena 5 členy:
Tab. 2 Seznam členů správní rady MAS

Pořadí Název subjektu Jméno zástupce Sektor

Zájmová skupina

1.

Město Kojetín

Ing. Jiří Šírek

veřejný

Veřejná správa

2.

KANOISTIKA
KOJETÍN

Miroslav
Kapoun

soukromý
neziskový

Volný čas - NNO - neziskové nestátní
organizace
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3.

4.

5.

Aleš Zendulka

soukromý
podnikatelský Podnikání, cestovní ruch

Vojtěch
Vybíralík

Pavla
Vybíralíková

Zemědělci – zemědělské a potravinářské
soukromý
subjekty a subjekty podnikající v lesním
podnikatelský hospodářství

Petr Indrák

Zemědělci – zemědělské a potravinářské
soukromý
subjekty a subjekty podnikající v lesním
Ing. Petr Indrák podnikatelský hospodářství

Aleš Zendulka

Do působnosti správní rady MAS patří zejména:
a) schválení uzavření a ukončení (rozvázání) pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem
pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
b) schvalování výzev k podávání žádostí,
c) výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrového
orgánu,
d) svolání Valné hromady Partnerů MAS (minimálně 1 × ročně),
1.4.3 Výběrová komise MAS (výběrový orgán)
Členy výběrové komise MAS volí valná hromada partnerů MAS s tím, že členové výběrové komise
MAS, představující veřejný sektor nebo členové výběrové komise MAS připadající na jednu konkrétní
zájmovou skupinu nemohou mít více než 49 % hlasovacích práv všech členů výběrové komise MAS.
Mandát členů výběrové komise MAS může být max. 1 rok (opakované zvolení je možné). Zasedání
(jednání) výběrové komise MAS svolává a řídí předseda výběrové komise MAS.
Tab. 3 Seznam členů výběrové komise MAS

Pořadí Název subjektu

Jméno zástupce Sektor

Ing. Milan
Šebesta

Zájmová skupina

Zemědělci – zemědělské a
soukromý
potravinářské subjekty a
podnikatelský subjekty podnikající v lesním
hospodářství

1.

Milan Šebesta

2.

Obec Měrovice nad
Ladislav Bařina veřejný
Hanou

3.

Obec Uhřičice

4.

Moravská hasičská
soukromý
jednota - hasičský Eva Déduchová
neziskový
sbor Lobodice

Volný čas - NNO - neziskové nestátní
organizace

5.

TJ Haná Měrovice

soukromý
neziskový

Volný čas - NNO - neziskové nestátní
organizace

Jaroslav
Křepelka

Pavel Fabišík

veřejný
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Veřejná správa

Veřejná správa

Do působnosti Výběrové komise MAS patří zejména:
- předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto
operací k plnění záměrů a cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Výběrová komise MAS je povinna respektovat a realizovat (provést) rozhodnutí Dozorčí rady MAS
o stížnosti proti rozhodnutí Výběrové komise MAS nebo jejímu postupu.
1.4.4 Dozorčí rada MAS (kontrolní orgán)
Členem dozorčí rady MAS může být jen Partner MAS. Členy dozorčí rady MAS volí valná hromada
partnerů MAS. Zasedání (jednání) dozorčí rady MAS svolává a řídí předseda dozorčí rady MAS.
Tab. 4 Seznam členů dozorčí rady MAS

Název subjektu

Jméno zástupce

Sektor

Zájmová skupina

1.

Obec Polkovice

Ing. Drahomír Novák veřejný

2.

Základní organizace Českého
Ing. Stanislav
zahrádkářského svazu Tovačov Rozehnal

Volný čas - NNO soukromý
neziskové nestátní
neziskový
organizace

3.

Charita Kojetín

soukromý Sociální služby a životní
neziskový prostředí

Pořadí

Jitka Matoušková

veřejná správa

Do působnosti Dozorčí rady MAS patří zejména:
a) projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
b) dohled nad tím, že činnost MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS
a strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
c) právo nahlížet do účetních knih a jiných účetních dokladů týkajících se činností MAS a kontrolovat
tam obsažené údaje,
d) právo svolat mimořádné jednání Valné hromady Partnerů MAS a Správní rady MAS, jestliže to
vyžadují zájmy MAS,
e) kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání
žadatelů (resp. žádostí o přezkum) proti výběru MAS,
f) odpovědnost za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(zpracovává a předkládá ke schválení Správní radě MAS indikátorový a evaluační plán strategie
komunitně vedeného místního rozvoje).
Tato transformace, vymezená Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém
období 2014-2020 byla nutná pro vydání „Osvědčení o splnění standardů MAS“ Ministerstvem
zemědělství. Splnění těchto standardů bylo nezbytným krokem pro možnost podat žádost o podporu
strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD). MAS Střední Haná získala toto
osvědčení dne 15. prosince 2015. SCLLD bude předložena do konce března 2016.
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1.5 Místní působnost
Společnost Střední Haná, o.p.s. místně působí na území 13 obcí:
- okres Prostějov: Ivaň, Obědkovice
- okres Přerov: Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice,
Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice
- okres Kroměříž: Záříčí.

Obr. 3 Územně správní vymezení Střední Haná, o.p.s.
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2. Plán aktivit pro rok 2016

- Dokončení Strategie CLLD pro období 2014 -2020
- Podání žádosti o podporu vyhlášené výzvy IROP
- Podání žádosti na IROP na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

3. Hospodaření společnosti v roce 2015
Vzhledem ke skutečnosti, že prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu,
specifického cíle 4.2 budou čerpány až od 1. 1. 2016, neobsahuje tato výroční zpráva žádné informace
o hospodaření místní akční skupiny.

V Kojetíně dne 8. 3. 2016

……………………………………………..
Mgr. Radek Brázda
ředitel společnosti
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