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1. Základní údaje o sdružení 
 
Místní akční skupina MAS Mohelnicko byla založena 18. 7. 2007. Do spolkového rejstříku 
byla zapsána 1. 1. 2014. Dřívější označení MAS Mohelnicko, o.s. (občanské sdružení) bylo 
v roce 2015 změněno na MAS Mohelnicko, z.s. (zapsaný spolek). 
 
Smyslem činnosti MAS Mohelnicko je především usilování o zprostředkování a poskytování 
služeb podporujících rozvoj venkova včetně přípravy námětů, návrhů a iniciace pozitivních 
růstových trendů. 
 
Cíle sdružení jsou následující: 

- ochrana nejvýznamnějších hodnot regionu Mohelnicko, kterými jsou zejména 
venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé 
životní prostředí, 

- podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, 
- zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území včetně podpory malého 

a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné 
dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatika aj., 

- zabezpečení koordinovaného postupu členů Sdružení při všestranném rozvoji výše 
uvedeného území (zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení 
principů trvale udržitelného rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování 
záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, 
včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů. 

 
Území MAS Mohelnicko se rozkládá na území 14 obcí v srdci Olomouckého kraje a jeho 
rozloha je totožná s územím Mikroregionu Mohelnicko. Přirozeným centrem regionu je 
město Mohelnice. 
 
 

Název, sídlo, kontakty 

 

Název:   MAS Mohelnicko, z.s. 
Sídlo:   U Brány 2, 789 85 Mohelnice 
Kancelář:  Moravičany 330, 789 82 Moravičany 
IČO:   226 70 157 
E-mail:   masmohelnicko@email.cz 
Web:   www.masmohelnicko.cz 
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2. Organizační členění, orgány MAS Mohelnicko a členové spolku 
 
Předseda:   Jiří Kvíčala, DiS. 
Místopředseda:  Ing. Lukáš Pospíšil 

Sekretariát:   Mgr. Jitka Macháčková 
    Bc. Lenka Vlasová 
    Ing. Adéla Klásová (od 7/2016) 
    Mgr. Jana Rozsypalová (od 7/2016) 
    Mgr. Kateřina Fialová (od 6/2016) 

Účetní:    Petra Linhartová, DiS. 
 
Valná hromada:  všichni členové spolku 
 
Rada spolku:   obec Líšnice (ZS 1) 
    obec Maletín (ZS 1) 
    město Mohelnice (ZS 1) 
    SDH Žádlovice (ZS 5) 
    Mgr. Ing. Pavel Němec (ZS 6) 
    JK Pegas (ZS 5) 
    Úsovsko, a.s. (ZS 2) 
 
Kontrolní komise:  město Loštice (ZS 1) 
    obec Klopina (ZS 1) 
    obec Police (ZS 1) 
    obec Třeština (ZS 1) 
    město Úsov (ZS 1) 
 
Výběrová komise:  funkční období 5/2015 - 12/2016 

Mohelnická zemědělská, a.s. (ZS 2) 
    SDH Líšnice (ZS 5) 
    Lukáš Drlík (ZS 2) 
    SDH Třeština (ZS 5) 
    obec Mírov (ZS 1) 
    obec Moravičany (ZS 1) 
    obec Krchleby (ZS 1) 
 

funkční období od 12/2016 
Mohelnická zemědělská, a.s. (ZS 2) 

    Mohelnický spolek ručních řemesel (ZS 5) 
    Automotoklub Mohelnice v AČR (ZS 5) 
    Martin Zbořil (ZS 2) 
    obec Mírov (ZS 1) 
    obec Moravičany (ZS 1) 
    obec Palonín (ZS 1) 
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Tab. 1 - Členové sdružení k 31. 12. 2016 

Název člena 
Zástupce 

Zmocněný zástupce 
Zájmová 
skupina 

Veřejný sektor 

1. Obec Klopina Ing. Jana Vachutková ZS 1 

2. Obec Maletín Ing. Petr Pospěch ZS 1 

3. Obec Mírov Lubomír Pejchal ZS 1 

4. Obec Police Dr. Ing. Pavel Polách ZS 1 

5. Obec Líšnice Jiří Kvíčala, DiS. ZS 1 

6. Město Mohelnice Ing. Pavel Kuba ZS 1 

7. Obec Krchleby Vojtěch Keszeli ZS 1 

8. Obec Moravičany Antonín Pospíšil ZS 1 

9. Obec Třeština František Laštůvka ZS 1 

10. Město Úsov Jiří Holouš ZS 1 

11. Město Loštice Bc. Šárka Havelková Seifertová ZS 1 

12. Obec Pavlov Josef Fajt ZS 1 

13. Obec Stavenice Jana Rosecká ZS 1 

14. Obec Palonín Hana Ficnarová ZS 1 

Soukromý sektor 

15. JK Pegas Vítězslav Kočka ZS 5 

16. SDH Třeština Ing. Ladislav Plechatý ZS 5 

17. Horses Háj, z.s. Ladislav Vachutka ZS 5 

18. TJ Sokol Mohelnice Ing. Vladimír Daněk ZS 5 

19. Ryzáček, z.s. Alena Fritscherová ZS 5 

20. Automotoklub Mohelnice v AČR Miroslav Stratil ZS 5 

21. Mohelnický spolek ručních řemesel Vlasta Jirásková ZS 5 

22. Úsovská sýpka Lenka Urbášková ZS 5 

23. SDH Žádlovice Zdeněk Fischer ZS 5 

24. Mohelnická zemědělská, a.s. Bc. Lenka Horká ZS 2 

25. Úsovsko, a.s. Ing. Lukáš Pospíšil ZS 2 

26. Studená Loučka, o.s. Jindřich Sedlák ZS 5 

27. Mgr. Ing. Pavel Němec Mgr. Ing. Pavel Němec ZS 6 

28. Květoslav Urbášek Květoslav Urbášek ZS 2 

29. Lukáš Drlík Lukáš Drlík ZS 2 

30. Jitka Macháčková Jitka Macháčková ZS 6 

31. Martin Zbořil Martin Zbořil ZS 2 

32. SDH Líšnice Jitka Mošovská DiS. ZS 5 

33. Karel Drlík Karel Drlík ZS 3 
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3. Zasedání povinných orgánů MAS Mohelnicko v roce 2016 
 

3.1 Valná hromada 

- 15. 3. 2016 

 schválení zpráv Kontrolní komise ze zasedání z roku 2015; představení nově 
vytvořených vnitřních směrnic MAS; schválení Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje území MAS Mohelnicko 2014 – 2020; schválení rozpočtu na 
rok 2016; informace o připravovaném projektu MAP; informace o vyhlášení 
výběrového řízení na pozici manažera MAS 

- 23. 6. 2016 

 schválení zápisů ze zasedání Kontrolní komise proběhlých během prvního 
pololetí roku 2016; schválení výroční zprávy a závěrečného účtu za rok 2015; 
aktuální informace v projektu MAP a podané strategie; schválení podání 
žádosti na projekt Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS; představení 
nového týmu manažerů MAS 

- 8. 12. 2016 

 schválení zprávy z jednání Kontrolní komise; převolení Výběrové komise; 
delegování pravomoci schvalování interních postupů MAS na Radu spolku; 
aktuální informace vč. personálních změn v projektu MAP; schválení návrhu 
rozpočtu na rok 2017 

 
 

3.2 Rada spolku 

- 2. 2. 2016 

 schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci místním akčním 
skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje; personální řešení v MAS – 
vyhlášení konkurzu na nového pracovníka; plánování veřejného projednávání 
připravované strategie; inventarizace majetku – řešení dlužných částek vůči 
MAS; schválení vnitřních směrnic; rozpočet na rok 2016 

- 17. 5. 2016 

 projednání výroční zprávy za rok 2015; představení nového personálního 
složení MAS; zahájení jednání o nových prostorách kanceláře; informace o 
zahájení realizace projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP 
Mohelnice – změna personálního obsazení 

- 23. 6. 2016 

 předložení Závěrečného účtu za rok 2015 VH; přistoupení nového člena; 
schválení komerčních úvěrů na předfinancování chystaných a realizovaných 
projektů 

- 6. 10. 2016 

 dosavadní milníky v hodnocení strategie; informační semináře k plánovaným 
výzvám pro žadatele; aktuální situace v projektu Posílení kapacit komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS, aktuální situace v projektu MAP vzdělávání; prodloužení 
splatnosti návratné finanční výpomoci z Olomouckého kraje do června 2017 
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- 22. 11. 2016 

 přehled čerpání rozpočtu; členské příspěvky; aktuální situace s komerčními 
úvěry; změna personálního obsazení realizačního týmu v projektu MAP; 
aktuální situace v hodnocení strategie 

- 8. 12. 2016 

 návrh rozpočtu na rok 2017; aktuální informace probíhajících projektů 
 
 

3.3 Kontrolní komise 

- 7. 6. 2016 

 zkontrolování výroční zprávy za rok 2015; kontrola hospodaření MAS za 
1. pololetí 2016 

- 24. 6. 2016 

 kontrola účtování majetku MAS pořízeného v rámci projektů minimuzeí  
- 22. 11. 2016 

 kontrola hospodaření MAS za 2. pololetí 2016; kontrola přijatých dotací v roce 
2016; kontrola připravenosti výzev na rok 2017 

 
 

3.4 Výběrová komise 

- v roce 2016 tato komise nezasedala 
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4. Aktivity MAS Mohelnicko v roce 2016 

SCLLD a posilování administrativní kapacity MAS 
Stěžejní aktivitou roku 2016 bylo dopracování Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Mohelnicko (SCLLD). V únoru proběhlo poslední veřejné projednání strategie, 
na němž bylo zejména řešeno zaměření akčního plánu SCLLD a jednotlivých programových 
rámců. Po zapracování připomínek a podnětů byla SCLLD nachystána ke schválení. 15. března 
2016 na zasedání Valné hromady byla strategie schválena a ještě ten den také podána.  
 

 
 

 
Milníky v procesu hodnocení strategie: 

 15. 3. 2016 podání strategie 

 30. 6. 2016 strategie splnila 1. kolo hodnocení formálních náležitostí a kontroly 
přijatelnosti a byla postoupena do 1. kola věcného hodnocení 

 9. 2016 obdržen 1. chybník po věcném hodnocení 

 4. 10. 2016 strategie doplněna a odeslána zpět ke 2. kolu hodnocení 

 12. 10. 2016 strategie splnila 2. kolo formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti a 
postoupila do 2. kola věcného hodnocení 

 12. 2016 obdržen 2. chybník po věcném hodnocení 

 23. 12. 2016 strategie doplněna a odeslána zpět k 3. kolu hodnocení 
 
V červenci byla podána žádost na projekt Posílení kapacit komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS (zkráceně 4.2). 
Z tohoto projektu jsou hrazeny mzdové náklady manažerů MAS, režijní a další náklady, které 
jsou výhradně spojené s přípravou a realizací SCLLD. Projekt byl schválen k realizaci v říjnu. 
Uznatelné náklady plynou od července.  
 
Během procesu hodnocení strategie sekretariát MAS již zahájil první semináře pro 
potenciální žadatele o dotace z plánovaných výzev MAS. V listopadu proběhly dva semináře 
zaměřené na chystané výzvy z programového rámce PRV, OPZ a IROP. V prosinci se 
uskutečnil seminář pro zástupce veřejného sektoru, na kterém byly představeny možnosti 
dotací pro veřejný sektor z jednotlivých programových rámců.  

foto 2: Projednávání strategie – neziskový sektor foto 1: Veřejné projednávání strategie 
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V prosinci se také konala první z naplánovaných besed pro zájemce z území MAS, která byla 
zaměřena na výměnu zkušeností a osvojování příkladů dobré praxe. Besedy se zúčastnilo na 
30 osob a pozvání na ni přijali i zástupci sousedních MAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Od června 2016 byla zahájena v rámci realizace projektu 4.2 na území MAS Mohelnicko 
animace škol, která spočívá v podpoře základních a mateřských škol při realizaci 
zjednodušených projektů financovaných z EU. Služby animátora jsou školám poskytovány 
zdarma. Animátor podporuje školy při sestavování a podání projektové žádosti, při 
monitoringu projektu, realizaci jednotlivých aktivit, řešení problémů i prostřednictvím 
předávání aktuálních informací. 
 
 

foto 3,4 a 5: Informační semináře pro potenciální žadatele 

foto 6 a 7: beseda/workshop 
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Místní akční plán vzdělávání 
V únoru byla podána nová upravená žádost na realizaci Místního akčního plánu vzdělávání. 
První žádost z října 2015 obsahovala nedostatky, a proto byla stažena. Upravená žádost byla 
schválena a od června je projekt realizován. Od zahájení realizace projektu MAP se 
pravidelně schází realizační tým, řídící výbor a také pracovní skupiny, tzv. minitýmy. 
Realizační tým má na starosti administrativu projektu a naplňování jednotlivých aktivit 
projektu. Řídící výbor má schvalovací a rozhodovací kompetence. Minitýmy jsou tvořeny 
zástupci škol a školských zařízení a zřizovatelů a připravují podklady pro práci realizačního 
týmu. V září byl dokončen a odevzdán první klíčový dokument projektu MAP, tzv. Strategický 
rámec. Při sestavování rámce byla povinně oslovena všechna školská zařízení nacházející se 
na území Mohelnicka.  
 

 
 
 
 
Školení a semináře 
Manažerky MAS podílející se na realizaci SCLLD absolvovaly řadu seminářů, školení a 
workshopů pořádaných pro zástupce MAS v rámci příprav jejich strategií. Jedním 
z nejdůležitějších bylo školení na práci v rozhraní systému MS2014+, ve kterém se budou 
vyhlašovat jednotlivé výzvy MAS pro IROP a OPZ a v němž bude také probíhat hodnocení 
předložených žádostí o podporu. Ostatní semináře se týkaly zejména praktických doporučení 
pro zpracování programových rámců, přípravu výzev nebo principů nastavení hodnotících 
kritérií.  
Manažerky pro realizaci MAP se účastnily jednání a seminářů, které pořádal zejména Krajský 
úřad Olomouckého kraje. 
Zástupci MAS se v loňském roce dále účastnili jednání valné hromady Národní sítě MAS ČR a 
několika jednání krajské sítě MAS. 
 
 
 
 
 
 

foto 8 a 9: Setkání realizátorů MAP 
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Propagace a publicita 
Propagační aktivity MAS zahrnují pravidelnou aktualizaci webových stránek. V roce 2016 byl 
vytvořen profil na facebooku, kam jsou také vkládány aktuální informace o dění v MAS. 
Pravidelně jsou zpracovávány články, které jsou rozesílány na členské obce ke zveřejnění na 
jejich webových stránkách a v obecních zpravodajích. K propagaci jsou využívány také akce 
Mikroregionu Mohelnicko. 
Na podzim bylo započato jednání o vytvoření nového loga MAS. Po výběru a schválení 
nového loga byla zadána výroba první sady propagačních materiálů. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 10: propagační materiály 
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5. Projekty MAS Mohelnicko realizované a částečně proplacené 
v roce 2016 

 

Projekt „Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP 
Mohelnice“ 
Program:   MŠMT 
Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409 
Doba realizace:   6/2016 – 8/2017  
Celkové náklady projektu:  3.548.384,- Kč 
Výše dotace:    3.548.384,- Kč = 100 % z celkových uznatelných nákladů 
Financování:   finanční prostředky MAS, komerční úvěr 

 

 
Projekt Místního akčního plánu vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Po jednání s městem Mohelnice bylo domluveno, že 
nositelem projektu bude MAS Mohelnicko, kdy pro něj bude tato dotace 100%, v případě 
zvolení za nositele město Mohelnic, by to bylo pouze 95 %. Cílem projektu je zlepšení kvality 
vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce 
zřizovatelů, škol, institucí neformálního vzdělávání, rodičů a dalších aktérů ve vzdělávání. 
MAS musela první měsíce realizace předfinancovat, v říjnu 2016 přišly finanční prostředky za 
tyto měsíce a zároveň záloha na další měsíce realizace v celkové výši 995.582,- Kč.  
 
 
 

 

Projekt „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení 
řídících a administrativních schopností MAS“ (projekt 4.2) 
Program:   MMR 
Registrační číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001646 
Doba realizace:   7/2016 – 12/2018 
Celkové náklady projektu:  3.790.175,- Kč 
Výše dotace:    3.600.666,25 Kč = 95 % z celkových uznatelných nákladů 
Financování:   finanční prostředky MAS, komerční úvěr 

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. 
v souvislosti s přípravou a realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 
MAS Mohelnicko, z.s. 2014 – 2020. V rámci projektu budou realizovány přípravné a 
podpůrné činnosti, provozní činnosti, animace a propagace SCLLD a animace škol a školských 
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zařízení. V listopadu 2016 byla podána první žádost o průběžné proplacení výdajů v celkové 
výši 405.839,05 Kč, tuto částku MAS obdržela v prosinci téhož roku. 

 

 

Návratná finanční výpomoc místním akčním skupinám z Olomouckého kraje 
Program:   Program rozvoje venkova Olomouckého kraje 
Doba realizace:  6/2016 – 12/2016, prodlouženo do 6/2017  
Celková částka:  400.000,- Kč 
Financování:   vlastní zdroje MAS 
 
 
 
Cílem návratné finanční výpomoci bylo překlenutí meziobdobí při čekání na schválení 
strategií a následné možnosti čerpání v rámci projektů 4.2. Olomoucký kraj nabídl možnost 
finanční výpomoci formou bezúročné půjčky, aby si MAS nemusely zřizovat komerční úvěry. 
Původní termín splacení připadal na prosinec 2016. Po podání a následném schválení 
hromadné žádosti všech MAS na území Olomouckého kraje o prodloužení termínu 
splatnosti, se termín posunul na červen 2017. 
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6. Hospodaření MAS 

6.1 Finanční zpráva a hospodářský výsledek za rok 2016 

VÝNOSY 
číslo účtu název účtu  částka v Kč 

602 tržby z prodeje služeb přefakturování pojistného 1 113,- 

644 úroky ČS 40,- 

684 přijaté členské příspěvky  85 000,- 

691 provozní dotace OK – POV 2016 400 000,- 

 MŠMT – projekt MAP 995.582,- 

 MMR – projekt 4.2 405 839,- 

výnosy celkem 1 887 574,- 
 
 
 

NÁKLADY 
č. účtu název účtu  částka v Kč 

501 spotřeba materiálu režijní materiál (kancelář) 17 350,- 

  ostatní 7 733,- 

  DDHM 86 242,- 

512 cestovné  64 761,- 

518 ostatní služby poštovné 703,- 

 telefon 9 667,- 

 nájem, pronájem 62 270,- 

 účast na VH NS MAS 500,- 

 vedení účetnictví 30 000,- 

 pojištění 1 113,- 

 internet 5 456,- 

 grafické práce 1 065,- 

 reklamní práce 23 323,- 

 podíl projektu MAP 136 519,- 

 tvorba online formuláře 605,- 

521 mzdové náklady  1 031 141,- 

524 zákonné soc. a zdravotní pojištění  286 477,- 

527 zákonné soc. náklady  5 535,- 

538 ostatní daně a poplatky daň z úroku ČS 8,- 

544 úroky z prodlení ČS 2 076,- 

549 jiné ostatní náklady poplatky ČS 11 507,- 

551 odpisy  79 952,- 

582 členské příspěvky (NS MAS)  10 000,- 

náklady celkem 1 874 003,- 
 

Hospodářský výsledek: výnosy – náklady                                                                          13 571,- 
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6.2 Přehled pohledávek a závazků MAS 

MAS Mohelnicko má v současné době otevřené dva komerční úvěry, které byly uzavřeny na 
podzim roku 2016. Oba úvěry byly zřízeny z důvodu potřeby předfinancování realizovaných 
projektů MAP vzdělávání a Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zlepšení řídících a administrativních schopností MAS (projekt 4.2). Současně MAS v roce 
2016 uzavřela s Olomouckým krajem smlouvu o bezúročné návratné finanční výpomoci pro 
místní akční skupiny na území Olomouckého kraje. 
 
 
 

Projekt Výše úvěru (v Kč) Splatnost 
Dosud čerpáno 

(v Kč) 

Projekt 4.2 1.000.000,- prosinec 2017 168.036,- 

MAP vzdělávání 900.000,- prosinec 2018 237.210,- 

Návratná finanční výpomoc 
místním akčním skupinám  

400.000,- červen 2017 400.000,- 

 
 
 
 

 
 


