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1. Základní údaje 

Místní akční skupina Ploština oficiálně vznikla v roce 2005. Území MAS Ploština je součástí NUTS II 

Střední Morava, Zlínského kraje. Sousedí s MAS Vizovicko a Slušovicko, MAS Hornolidečsko, 

Luhačovské Zálesí o.p.s. a na východě s MAS Vršatec (Slovenská republika).  

V současné době žije na území MAS Ploština více než 22 tisíc obyvatel a rozkládá  

se v katastrech 17 obcí o celkové rozloze cca 237 km2. 

MAS Ploština má tyto členská města a obce: Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Drnovice, Haluzice, 

Jestřabí, Křekov, Loučka, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Štítná nad Vláří-Popov, Tichov, 

Újezd, Vlachova Lhota, Vlachovice a Vysoké Pole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Identifikační údaje  

MAS Ploština, z.s. 

Sídlo Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd 

IČ 27000354 

Právní forma Zapsaný spolek 

Statutární zástupce Josef Zicha 

NUTS 2 Střední Morava 

Kraj Zlínský 

Oficiální webové stránky www.mas.plostina.cz 

Počet obyvatel k 1.1.2015 22 057 

Rozloha území 237,044 km2 

http://www.mas.plostina.cz/
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1.2.Členská základna MAS  

V roce 2017 se členská základna rozšířila o 1 subjekt (zemědělec Robert Matyáš). Na konci roku 2017 

měl tedy nejvyšší orgán MAS Ploština 53 členů, kteří jsou ze soukromého a veřejného sektoru. Členové 

jsou dále rozděleni do 3 zájmových skupin: 

• Pro rozvoj měst a obcí (17 subjektů) 

• Podnikatelé a zemědělci (17 subjektů) 

• Neziskové organizace a spolky (19 subjektů) 

 

Zástupci soukromého sektoru 

 Název subjektu Zástupce pro MAS 
Zastoupení v 

MAS 
Zájmová oblast 

1. 
Český svaz chovatelů Základní 

organizace Valašské Klobouky 
Havlík Vít Člen 

Občanská sdružení a 

spolky 

2. Hokejový club BBSS JUDr. Vaněk Jaroslav 
Programový 

výbor 

Občanská sdružení a 

spolky 

3. Charita Valašské Klobouky Mgr. Naňák Tomáš Člen 
Občanská sdružení a 

spolky 

4. Jižní Valašsko Maňas Miroslav Člen 
Občanská sdružení a 

spolky 

5. Komunitní škola T.R.N.K.A. 
Mgr. Machalíčková 

Jarmila 
Člen 

Občanská sdružení a 

spolky 

6. 
Muzejní společnost ve Valašských 

Kloboukách 
Odehnal Petr Člen 

Občanská sdružení a 

spolky 

7. 
Muzejní společnost Vlára v 

Brumově-Bylnici 
Hudková Ludmila Člen 

Občanská sdružení a 

spolky 

8. Myslivecké sdružení ÚJEZD Onderka Milan Člen 
Občanská sdružení a 

spolky 

9. 
NÁRODOPISNÝ SOUBOR 

"ZÁVRŠAN" 
Káňa Vladimír Člen 

Občanská sdružení a 

spolky 

10. Občanské sdružení Dokopy Ing. Fryzelka Radek 
Programový 

výbor 

Občanská sdružení a 

spolky 

11. 
Orel jednota Drnovice u 

Valašských Klobouk 
Častulík Josef 

Výběrová 

komise 

Občanská sdružení a 

spolky 

12. 
Sbor dobrovolných hasičů 

Nedašova Lhota 
Kostka Jaroslav Člen 

Občanská sdružení a 

spolky 

13. 
Sbor dobrovolných hasičů Štítná 

nad Vláří 
Tkadlec Josef Člen 

Občanská sdružení a 

spolky 

14. Sbor dobrovolných hasičů Tichov Kostka Josef 
Výběrová 

komise 

Občanská sdružení a 

spolky 
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15. 
Sbor dobrovolných hasičů 

Vlachova Lhota 
Gajdošík Michal Člen 

Občanská sdružení a 

spolky 

16. Sdružení přátel Vysokého Pole Polčáková Dana Člen 
Občanská sdružení a 

spolky 

17. 

Sdružení rodičů a přátel školy při 

ZŠ a MŠ Újezd, okres Zlín, 

občanské sdružení 

Mgr. Kozubík Aleš 
Výběrová 

komise 

Občanská sdružení a 

spolky 

18. Valašský jarmek, z.s. Bc. Kolínková Pavlína 
Programový 

výbor 

Občanská sdružení a 

spolky 

19. Častulík Václav Častulík Václav Člen Podnikatelé a zemědělci 

20. 
Důbrava chemické výrobní 

družstvo 
Ing. Machů Zbyněk Místopředseda Podnikatelé a zemědělci 

21. Fuks Stanislav Fuks Stanislav Člen Podnikatelé a zemědělci 

22. Ing. Šomanová Lenka 
Ing. Šomanová 

Lenka 
Člen Podnikatelé a zemědělci 

23. JAVORNÍK - CZ s.r.o. Tománek Josef Člen Podnikatelé a zemědělci 

24. Ovesný Petr Ovesný Petr 
Výběrová 

komise 
Podnikatelé a zemědělci 

25. Prokop Pavel Prokop Pavel Člen Podnikatelé a zemědělci 

26. Šeliga Pavel Ing. Šeliga Pavel 
Výběrová 

komise 
Podnikatelé a zemědělci 

27. Šimek Miloslav Šimek Miloslav Člen Podnikatelé a zemědělci 

28. Zemědělci Vlachovice, s.r.o. Ing. Šánek František 
Programový 

výbor 
Podnikatelé a zemědělci 

29. Zicha Jaroslav Zicha Jaroslav Člen Podnikatelé a zemědělci 

30. Zlínské stavby, a.s. Hlavička Radek Člen Podnikatelé a zemědělci 

31. Zvoníček František Zvoníček František Člen Podnikatelé a zemědělci 

32. Žalek Radomír Žalek Radomír Člen Podnikatelé a zemědělci 

33. Klub lyžařů Valašské Klobouky Lysák Karel Člen 
Občanská sdružení a 

spolky 

34. Mgr. Miklas Zdeněk Mgr. Miklas Zdeněk Člen Podnikatelé a zemědělci 

35. Robert Matyáš Robert Matyáš Člen Podnikatelé a zemědělci 
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Zástupci veřejného sektoru 

 Název člena Zástupce pro MAS Zastoupení v MAS Zájmová skupina 

1. Město Brumov-Bylnice Blanař Zdenek Výběrová komise Pro rozvoj měst a obcí 

2. Obec Drnovice Zicha Tomáš Revizní komise Pro rozvoj měst a obcí 

3. Obec Haluzice Zvonková Stanislava Člen Pro rozvoj měst a obcí 

4. Obec Jestřabí Ing. Šuráň Pavel Člen Pro rozvoj měst a obcí 

5. Obec Křekov Burdová Martina Člen Pro rozvoj měst a obcí 

6. Obec Loučka 
Mgr. Bartošová 
Martina 

Výběrová komise Pro rozvoj měst a obcí 

7. Obec Návojná Ing. Machara František Revizní komise Pro rozvoj měst a obcí 

8. Obec Nedašov Bc. Nováková Alena Programový výbor Pro rozvoj měst a obcí 

9. Obec Nedašova Lhota Mgr. Janíčková Jarmila Výběrová komise Pro rozvoj měst a obcí 

10. Obec Poteč Mana Josef Člen Pro rozvoj měst a obcí 

11. Obec Štítná nad Vláří-Popov Ing. Strnad Václav Výběrová komise Pro rozvoj měst a obcí 

12. Obec Tichov Mudrák Josef Člen Pro rozvoj měst a obcí 

13. Obec Újezd Kráčalík Vladimír Programový výbor Pro rozvoj měst a obcí 

14. Město Valašské Klobouky Mgr. Olšáková Eliška Programový výbor Pro rozvoj měst a obcí 

15. Obec Vlachova Lhota Častulík Miroslav Člen Pro rozvoj měst a obcí 

16. Obec Vlachovice Hověžák Zdeněk Revizní komise Pro rozvoj měst a obcí 

17. Obec Vysoké Pole Zicha Josef Předseda Pro rozvoj měst a obcí 

18. Obec Nedašov výstavba, s.r.o. Kvanička Tomáš, DiS. Člen 
Podnikatelé a 

zemědělci 

 
Rozdělení dle sektorů 

Poměr veřejného sektoru, soukromého sektor 

 Počet subjektů Počet subjektů v % 

Veřejný sektor 18 33,9 

Soukromý sektor 35 66,1 

 

Rozdělení dle zájmových skupin 

Zájmové skupiny 

 Počet subjektů Počet subjektů v % 

Pro rozvoj měst a obcí 17 32,08 

Podnikatelé a zemědělci 17 32,08 

Neziskové organizace a spolky 19 35,84 
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1.3. Práva a povinnosti člena 

Člen má právo: 

• Aktivně se účastnit činnosti MAS 

• Hlasovat na jednání nejvyššího orgánu, u ostatních orgánů má právo hlasovat pouze v případě, 

že je členem daného orgánu 

• Vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS 

• Volit a být volen do orgánů MAS, s tím, že jeden člen MAS nemůže být souběžně členem 

programového výboru, výběrové komise, kontrolní a revizní komise, může být členem pouze 

jednoho uvedeného orgánu MAS 

• Zvolit si zájmovou skupinu podle své převažující činnosti 

Člen má povinnosti: 

• Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní normy MAS 

• Plnit přijatá rozhodnutí podle stanov a ostatních norem orgánů MAS a smluvní závazky jimi 

uzavřené 

• Účastnit se aktivně práce ve spolku 

• Platit řádně členské příspěvky 

• Zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno MAS, dodržovat vůči ostatním 

členům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití 

1.4.Orgány MAS 

Místní akční skupina se snaží díky metodě LEADER zlepšovat kvalitu života na vymezeném území, 

posilovat ekonomickou stabilitu a zhodnocovat kulturní a přírodní dědictví. MAS Ploština představuje 

partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem zastupující místní socioekonomické zájmy, které 

působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD. 

Skládá se z následujících orgánů: 

• Valná hromada − nejvyšší orgán MAS 

• Programový výbor – statutární a rozhodovací orgán  

• Výběrová komise – výběrový orgán   

• Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán 

1.4.1. Valná hromada  

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS. Zasedání Valné 

hromady svolává nejméně jedenkrát ročně Programový výbor nebo předseda MAS. Písemné, případně 

e-mailové pozvánky na zasedání Valné hromady rozesílá manažer MAS Ploština jednotlivým partnerům 

nejméně 7 dnů před datem zasedání.  

Mimořádné zasedání Valné hromady musí být svoláno v případě, že o to písemně požádá alespoň 

třetina všech členů MAS nebo kontrolní orgán spolku, nebo v případě, kdy tak určí Stanovy.  
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 Do kompetence Valné hromady patří zejména: 

• Schvalování stanov MAS, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů včetně jejich doplňků a 

změn 

• Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti 

MAS 

• Zřízení povinných orgánů: rozhodovací orgánu, kontrolní orgánu a výběrový orgán, 

• Volba a odvolávání členů orgánů MAS, včetně volby předsedy MAS a místopředsedy MAS 

stanovení počtu členů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání 

z funkce, způsob jednání a dobu mandátu 

• Distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a 

výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů 

• Projednání a schválení výsledku hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti MAS, 

• Rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena - partnera MAS 

• Rozhodnutí o zrušení MAS s likvidací nebo o přeměně MAS 

• Další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy 

  

Každý člen valné hromady má jeden rozhodující hlas. 

Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více 

než 49 % hlasovacích práv. Splněním této podmínky se zjišťuje jako podmínka usnášeníschopnosti při 

každé Valné hromadě a musí být zaznamenáno v zápise z Valné hromady. 

Usnesení Valné hromady je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů členů 

přítomných v době usnášení. Manažer není členem Valné hromady a má pouze hlas poradní. 

Doba mandátu předsedy a místopředsedy MAS, členů Programového výboru a Kontrolní a revizní 

komise je čtyřletá. Doba mandátu členů Výběrové komise je jednoletá. Opakovaná volba členů orgánů 

MAS je možná. 

1.4.2. Programový výbor 

Programový výbor je statutárním orgánem MAS. Programový výbor je dle Metodiky pro standardizaci 

MAS v programovém období 2014-2020 rozhodovacím orgánem. Tvoří ho předseda MAS a 

místopředseda MAS a minimálně 7 členů, zvolených valnou hromadou MAS. Pro konkrétní funkční 

období musí Valná hromada vždy stanovit konkrétní počet členů programového výboru. 

Členové Programovacího výboru musí být voleni z členů – partnerů MAS, přičemž musí být při skladbě 

programového výboru vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavovaly více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů 

Programového výboru rovné. 

  

Programový výbor plní zejména tyto kompetence: 

• Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro 

realizaci SCLLD a dalšími pracovníky MAS 

• Schvalování rozpočtu MAS a jeho změn a plánu činnosti na další období, 

• Schvaluje výzvy k podávání projektů, 

• Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrové komise, 
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• Svolává Valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně, 

• Rozhoduje o počtu a zaměření zájmových skupin,  

• Provádí jako statutární orgán další související činnosti na rozhodovací úrovni, které nespadají 

do kompetence jiných orgánů MAS. 

  

Programový výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. 

Usnesení je přijato, jestliže je schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rozhodování 

o výběru projektů musí dále být dodržena podmínka, že nejméně 50 % hlasů mají členové, kteří 

nenáleží k veřejnému sektoru. Manažer není členem Programového výboru a má pouze hlas poradní. 

Jménem MAS jedná navenek předseda MAS samostatně. V nepřítomnosti předsedy jedná navenek 

samostatně místopředseda MAS. Podepisování dokumentů za MAS se děje tak, že k nadepsanému 

nebo tištěnému názvu MAS připojí podpis předseda MAS, v jeho nepřítomnosti místopředseda MAS. 

Členové programového výboru: 

Název člena        Jméno a příjmení zástupce  Zájmová skupina 

Obec Vysoké Pole  Josef Zicha - předseda Pro rozvoj měst a obcí 

Důbrava chemické výrobní 

družstvo 

Ing. Zbyněk Machů - 

místopředseda 
Podnikatelé a zemědělci 

Město Valašské Klobouky Mgr. Eliška Olšáková Pro rozvoj měst a obcí 

Obec Nedašov  Bc. Alena Nováková Pro rozvoj měst a obcí 

Obec Újezd  Vladimír Kráčalík Pro rozvoj měst a obcí 

Občanské sdružení Dokopy Ing. Radek Fryzelka Občanská sdružení a spolky 

Valašský jarmek, z.s. Bc. Pavlína Kolínková Občanská sdružení a spolky 

HOKEJOVÝ CLUB BBSS JUDr. Jaroslav Vaněk Občanská sdružení a spolky 

Zemědělci Vlachovice, s.r.o. Ing. František Šánek Podnikatelé a zemědělci 

 

Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin 

 Počet subjektů Počet subjektů v % 

Veřejný sektor 4 44,45 

Soukromý sektor 5 55,55 

   

Pro rozvoj měst a obcí 4 44,45 

Podnikatelé a zemědělci 2 22,22 

Neziskové organizace a spolky 3 33,33 

1.4.3. Výběrová komise 

Výběrová komise je povinným orgánem MAS plnícím výběrovou funkci. Členové výběrové komise musí 

být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž musí být vždy 

dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než  

49 % hlasovacích práv. 

Výběrovou komisi tvoří minimálně 9 členů. Pro konkrétní funkční období musí Valná hromada vždy 

stanovit konkrétní počet členů výběrové komise. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové 

komise rovné. 
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Do kompetence Výběrové komise patří zejména: 

• Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, stanovení jejich pořadí podle přínosu 

k plnění záměrů a cílů SCLLD. 

 
Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání Výběrové 

komise. Výběrová komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech 

hlasů. Usnesení Výběrové komise je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů 

přítomných členů.  

  
Členové výběrová komise MAS: 

Název člena Jméno a příjmení zástupce  Zájmová skupina 

Město Brumov - Bylnice  Zdenek Blanař Pro rozvoj měst a obcí 

Obec Štítná nad Vláří Václav Strnad Pro rozvoj měst a obcí 

Obec Loučka  - předseda Mgr. Martina Bartošová Pro rozvoj měst a obcí 

Obec Nedašova Lhota  Mgr. Jarmila Janíčková Pro rozvoj měst a obcí 

Sbor dobrovolných hasičů Tichov Josef Kostka Občanská sdružení a spolky 

Orel jednota Drnovice  Josef Častulík Občanská sdružení a spolky 

SRPŠ Újezd, okres Zlín, o.s. Mgr. Aleš Kozubík Občanská sdružení a spolky 

Pavel Šeliga Ing. Pavel Šeliga Podnikatelé a zemědělci 

Petr Ovesný  Petr Ovesný Podnikatelé a zemědělci 

 

Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin 

 Počet subjektů Počet subjektů v % 

Veřejný sektor 4 44,45 

Soukromý sektor 5 55,55 

   

Pro rozvoj měst a obcí 4 44,45 

Podnikatelé a zemědělci 2 22,22 

Neziskové organizace a spolky 3 33,33 

 

1.4.4. Kontrolní a revizní komise 

Kontrolní a revizní komise je povinný kontrolní orgán MAS. Kontrolní komise má alespoň 3 členy. 

Členové Kontrolní a revizní komise musí být voleni z řad členů – partnerů MAS. Konkrétní počet členů 

kontrolní komise pro příslušní funkční období stanoví Valná hromada. Členem kontrolní a revizní 

komise nemůže být zvolen předseda, místopředseda a manažer, ani ostatní členové programového 

výboru a výběrová komise. 

Každý člen kontrolní a revizní komise má jeden rozhodující hlas. Kontrolní a revizní komise je 

usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení je přijato, 

jestliže je schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

Kontrolní a revizní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání Kontrolní 

a revizní komise. Zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti podává Kontrolní a revizní komise Valné 

hromadě nejméně jedenkrát ročně.  
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Do kompetencí kontrolní a revizní komise patří zejména: 

• Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS 

• Dohled nad činností MAS a jejím souladem se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a 

SCLLD, 

• Svolání mimořádného zasedání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují 

zájmy MAS 

• Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání 

žadatelů proti výběru MAS, 

• Monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených 

v SCLLD, zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD a jeho předložení 

Programovému výboru ke schválení).  

  
Členové kontrolní a revizní komise: 

Název člena Jméno a příjmení zástupce  Zájmová skupina 

Obec Drnovice   Tomáš Zicha Pro rozvoj měst a obcí 

Obec Návojná  Ing. František Machara Pro rozvoj měst a obcí 

Obec Vlachovice - předseda Zdeněk Hověžák Pro rozvoj měst a obcí 

 

1.4.5. Manažer 

Manažer pro realizaci SCLLD 

Manažer je osoba na manažerské pozici s pravomocemi a odpovědnostmi za realizaci SCLLD. Uzavření 

a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD schvaluje 

Programový výbor. Vedoucí zaměstnanec je oprávněný jednat za MAS v rozsahu vymezeném plnou 

mocí, kterou mu vystaví Programový výbor, a to zejména jednat v administrativních záležitostech MAS 

dle rozhodnutí orgánů MAS. 

Manažer pro realizaci SCLLD:  Ing. Petr Machů 

 

Manažer 

Manažer je oprávněný jednat za MAS v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví Předseda, 

a to zejména jednat v administrativních záležitostech MAS dle rozhodnutí orgánů MAS. 

Manažeři nejsou členy MAS, účastní se však všech jednání s hlasem poradním, a to na zasedání Valné 

hromady, Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní a revizní komise. 

Manažerky:  Lenka Častulíková, Ing. Hana Častulíková, Bc. Eva Obadalová 

 

1.4.6. Účetní 

Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem MAS a nese 

odpovědnost za správnost účetní evidence. Účetní není členem MAS. 

Účetní: Lenka Častulíková 



 

10 
 

1.5. Organizační struktura MAS Ploština, z. s.  
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2. Činnosti spolku v roce 2017 

2.1.Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

V souvislosti s přípravou na programové období 2014-2020 zpracovává MAS Ploština Strategii 

komunitně vedeného místního rozvoje pro toto období. Pro budoucí rozvoj regionu je tvorba tohoto 

dokumentu nezbytná a klíčová. Strategie mapuje aktuální stav území, potřeby a možnosti lidí, obcí a 

měst, organizací, firem na území MAS Ploština. Je základním rozvojovým dokumentem, který stanoví 

dlouhodobé cíle a základní směry činnosti, jimiž chce MAS Ploština k dosažení těchto cílů přispět. 

Zároveň strategie shrnuje potřeby regionu a budou naznačeny možné zdroje financování vytyčených 

priorit.   

Strategie měla za úkol důkladně zmapovat dané území, poznat jeho potřeby, silné stránky, ze kterých 

může vycházet, ale i slabé stránky, na které se v budoucnu zaměřit a snažit se je eliminovat. Úkolem 

bylo také zapojit širokou veřejnost a s její pomocí vytvořit kvalitní integrovanou strategii území, která 

by reflektovala potřeby území a občanů, kteří zde žijí. 

Pracovní tým MAS začal pracovat na vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Ploština již v roce 2013. K vypracování Strategie mimo jiné posloužily výsledky z analýzy dat vzešlých 

dotazníkovým šetřením a komunitní projednávání.  

Strategie byla schválena Valnou hromadou MAS Ploština dne 23. 3. 2016 a následně byla dne 30.3.2016 

podána Žádost o realizaci na IROP pod názvem „STRATEGII KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 

ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS PLOŠTINA PRO OBDOBÍ 2014 – 2020“. Dne 25. 8. 2016 obdržela MAS 

připomínky k formálním náležitostem a podmínkám přijatelnosti, které zapracovala a dne 8. 9. 2016 

odeslala na řídící orgán (ŘO) IROP. Následně dne 17. 10. 2016 jsme byli informování o splnění 

formálních náležitostí a přijatelnosti. Dne 20.6.2017 jsme slavnostně obdrželi depeši, že Žádost o 

podporu strategie č. CLLD_16_01_091 - "STRATEGII KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO 

ÚZEMÍ MAS PLOŠTINA PRO OBDOBÍ 2014 - 2020" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných 

řídicích orgánů, kdy jsme obdrželi akceptační dopisy od řídících orgánů OP.  

2.1.1. Program rozvoje venkova 

V rámci programu rozvoje venkova byla v roce 2017 vyhlášena 1. výzva, a to v období od 17. 7. 2017 

do 15. 8. 2017. Každý žadatel mohl předložit svůj vypracovaný projekt v rámci Fichí 1, 2, 3 a 4. 

Stanovená výše dotace připadající pro 1. výzvu PRV byla 7 437 000,- Kč. Tato částka byla rozdělena 

mezi jednotlivé Fiche. V rámci Fiche 1, týkající se podpory malých a středních podniků, byla předložena 

částka 3 080 000,- Kč.  Na Fichi 2, zabývající se investicemi do lesnických technologií, byla stanovena 

výše dotace 1 240 000,- Kč. Na investice do zemědělských podniků, tedy na Fichi 3, částka 2 040 000,- 

Kč, a na poslední Fichi 4, týkající se zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, částka 

1 077 000,- Kč. Níže je uveden seznam přijatých žádostí žadatelů reagujících na 1. výzvu, viz příloha č.1. 

2.1.2. OP zaměstnanost 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byla vyhlášena 1. výzva, a to 18. 9. 2017. Žadatelé mohly 

posílat své žádosti počínaje datem 18. 9. 2017 až do 1. 12. 2017. Na tuto výzvu bylo alokováno 

4 545 000,- Kč. Cílovými skupinami výzvy byly především zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, 

neaktivní osoby, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, osoby 
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v nebo po výkonu trestu, apod. V rámci této výzvy byly přijaty 2 projekty. První, s názvem „Cesta do 

práce pro rodiče v územní působnosti MAS Ploština“, vytvořila Alia agency s.r.o. Druhý projekt se 

jmenoval „Hurá, jdeme do práce!“ a zažádalo o něj Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko.  V rámci 

stejného programu byla vyhlášena i 2. výzva. Od 1. 12. 2017 až do 31. 1. 2018 mohli žadatelé posílat 

své projekty. Alokace byla dle plánu stanovena na 500 000,- Kč. Tato výzva byla zaměřena především 

pro osoby, které pečují o malé děti a také osoby, které se vrací na trh práce po mateřské/rodičovské 

dovolené.   

2.1.3. Integrovaný regionální operační program 

V roce 2017 nebyla vyhlášena žádná výzva. 

 

2.1.4. OP životní prostředí 

V roce 2017 nebyla vyhlášena žádná výzva. 

2.2.Provoz a animace MAS Ploština, z.s. 

MAS Ploština nadále realizuje projekt Provoz a animace MAS Ploština, z.s., který v letošním roce slouží 

k zajištění podpůrných, provozních a animačních činností MAS při implementaci Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Ploština. Bylo z něj pořízeno vybavení pro chod MAS, dále pak z něj 

jsou hrazeny mzdové a režijní výdaje, výdaje na propagaci a publicitu apod. Mezi hlavní aktivity 

v projektu patří zejména tyto aktivity: 

• Provozní fáze: 

o aktualizace strategie CLLD, 

o evaluace a monitorování strategie CLLD, 

o vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS, 

o zpracování a vyhlašování výzev MAS, 

o poskytování konzultací a informací žadatelům, 

o příjem žádostí o podporu, 

o kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí,  

o věcné hodnocení projektů, 

o výběr projektů k financování, 

o další administrace projektů (komunikace s ŘO, CRR a SZIF, archivace,...), 

o průběžná aktualizace webových stránek MAS, 

o kontroly a konzultace na místě v době udržitelnosti projektu, 

o vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů 

 

• Animace: 

o propagace strategie CLLD (letáky, zpravodaje, výroční zprávy, web atd.), 
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o osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní 
působnosti MAS, 

o semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS, 

o animace škol a školských zařízení v OP VVV, 

o metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, 

o školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, 

o konzultační činnost při realizaci projektu, např. povinná publicita, 

o metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu,  

o metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti 
projektu, 

o metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při 
přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu 

2.3.Místní akční plán ORP Valašské Klobouky 

MAS Ploština, z. s. realizuje od 1.9.2016 projekt Místní akční plán ORP Valašské Klobouky, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000622, který je zaměřen na rozvoj vzdělávání v mateřských a základních 

školách a vzdělávacích zařízeních působících na území MAS Ploština.  

V rámci projektu byl vytvořen Řídící výbor, který se skládá ze zástupců zřizovatelů škol, učitelů a 

ředitelů MŠ a ZŠ, NNO, kraje, KAP, rodičů a realizátorů projektu. 

Byl vytvořen Strategický rámec vzdělávání a Dohoda o investičních prioritách, který byl schválen 

Řídícím výbor. Tento dokumentu se každých 6 měsíců aktualizuje. Dále byla vytvořena komunikační 

strategie, principy MAP, SWOT analýza vzdělávání, bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření a vytvořena 

analytická část MAP. 

Členové projektového týmu se pravidelně účastní odborných setkání příjemců IPo MAP, workshopů a 

webseminářů. 

V roce 2017 jsme uspořádali pro zřizovatele škol, ředitele a učitele ZŠ a MŠ zájezd „Za příklady dobré 

praxe“, kdy jsme navštívili Školy Březová, ZŠ Kunovice a MŠ Babice. Dále se pravidelně setkáme 

s řediteli škol a jejich zřizovali. 

Pro učitele MŠ a ZŠ jsme uspořádali několik školení, např. školení první pomoci, rozvoj grafomotoriky 

dítěte, výtvarné kouzlení, aktuální změny školské legislativy, význam předškolního období pro rozvoj 

dítěte apod. 

V srpnu 2018 projekt končí. Do té doby chceme pokračovat ve vzdělávacích aktivitách pro pedagogické 

a nepedagogické pracovníky působících ve vzdělávání. Bude zpracován akční plán vzdělávání a 

vytvořen finální dokument MAP.  

2.4. Akce a školení, kterých jsme se zúčastnili  

• seminář Prorodinná opatření  

• školení systém CSSF14+ 

• Leader 2014-2020 školení 

• setkání MAS Zlínského a Olomouckého kraje s ŘO OPZ a IROP 
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• Jednání s MPSV a Zlínským krajem 

• seminář IROP, Praha 

• setkání MAS Zlínského a Olomouckého kraje, implementace PRV 

• seminář IROP 6.výzva, Praha 

• setkání MAS Ploština a Mikroregionu Jižní Valašsko 

• Pořádání seminářů pro žadatele PRV, OPZ 
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3. Hospodaření v roce 2017 

3.1.Rozvaha 

Aktiva /v Kč/ K 1. 1. 2017 K 31. 12. 2017 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 704 533 1 234 819 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 9 288 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 544 092 2 726 309 

A.III. Dlouhodobý fin. majetek celkem 0 0 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 839 559 - 1 500 778 

B. Krátkodobý majetek celkem 849 708 1 137 221 

B.I. Zásoby celkem 0 0 

B.II. Pohledávky celkem 20 000 10 000 

B.III.Krátkodobý fin. majetek celkem 829 708 1 127 221 

B.IV. Jiná aktiva celkem 0 0 

Aktiva celkem 2 554 241 2 372 040 

Pasiva /v Kč/ K 1. 1. 2017 K 31. 12. 2017 

A.Vlastní zdroje celkem 1 627 971 2 188 026 

A.I. Jmění celkem 1 662 647 1 209 279 

A.II.Výsledek hospodaření celkem - 34 676 978 747 

B. Cizí zdroje  926 270 184 014 

B.I. Rezervy celkem 0 0 

B.II.Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 926 270 184 014 

B.IV. Jiná pasiva celkem 0 0 

Pasiva celkem 2 554 241 2 372 040 
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3.2.Výkaz zisků a ztrát 

Náklady /v Kč/ K 31. 12. 2017 

I.Spotřebované nákupy celkem 414 917 

- spotřeba materiálu 228 118 

- náklady na reprezentaci 0 

- cestovné 21 209 

- ostatní služby 165 590 

II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 

III.Osobní náklady celkem 2 047 183 

- mzdové náklady 1 543 068 

- zákonné sociální pojištění 497 961 

- ostatní sociální pojištění 6 154 

IV. Daně a poplatky celkem 0 

V. Ostatní náklady celkem 1 458 

-úroky 0 

- ostatní pokuty a penále 0 

- jiné ostatní náklady 1 458 

VI. Odpisy,prod.maj., tvorba rezerv a opr. položek celkem 469 714 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 12 000 

VIII. Daň z příjmů celkem 0 

Náklady celkem /v Kč/ 2 945 272 

Výnosy  /v Kč/ K 31. 12. 2017 

I.Provozní dotace 3 403 858 

II. Přijaté členské příspěvky 100 000 

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 0 

IV.Ostatní výnosy  454 837 

- výnosové úroky 1 469 

- jiné ostatní výnosy 453 368 

V.Tržby z prodeje majetku 0 

Výnosy celkem /v Kč/ 3 958 695 

Hospodářský výsledek před zdaněním/po zdanění 1 013 423 
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Příloha č. 1 

 

P.č. 

 

Název žadatele 

 

IČ 

 

Místo realizace projektu 
(NUTS 5) 

Název projektu 

 

fiche 
 

1 Častulík Václav 75712679 Vysoké Pole Nový zvedák do servisu 1 

2 Ing. arch. Zámečník Ondřej 03230597 Vysoké Pole Architektura na Valašsku 1 

3 BELPO - POCHYLÝ s.r.o. 26307359 Újezd BELPO Újezd - Vysokozdvižný vozík 1 

4 Zicha David 01082833 Vysoké Pole Zvýšení efektivity a kvality výroby nábytku 1 

5 Hlavička Radek 12294845 Loučka Nákup výkopové techniky 1 

6 Filkorn Roman 04656181 Štítná nad Vláří - Popov Pořízení kancelářské a podpůrné techniky 
pro činnosti OSVČ 

1 

7 Obadal Václav 75481235 Brumov-Bylnice Nákup zařízení do dílny 1 

8 OVESTA Roads, s.r.o. 29362032 Křekov Pořízení vařiče zálivkové hmoty 1 

9 Ovesný Petr 75859351 Křekov Nákup vysokozdvižného vozíku 1 

10 ATOJO s.r.o. 04522125 Vysoké Pole Střecha na budově č.248 1 

11 Koutný Libor 68604793 Vysoké Pole Pokrývačství - nákup strojů 1 

12 Tománek Václav 63393158 Vysoké Pole Nákup strojů pro realizaci zahrad 1 

13 Obec Štítná nad Vláří-Popov 00284556 Štítná nad Vláří-Popov Pořízení lesnické techniky 2 

14 Polomík Josef ---- Vlachovice-Vrbětice Do lesa s (železným) koněm 2 

15 Obec Vlachova Lhota 46276033 Vlachova Lhota Pracujeme v našich lesích 2 

16 Šimková Simona 72072601 Loučka Modernizace farmy - nákup traktorového 
vleku a mačkače obilovin 

3 

17 EKO VLACHOVICE s.r.o. 25584481 Vlachovice Teleskopický nakladač 3 

18 Macháč Karel 04030176 Nedašova Lhota Nová technika na  farmě 3 

19 Žák František 05772231 Poteč Nový mladý hospodář v Poteči 3 

20 JAVORNÍK - CZ s.r.o. 63490021 Štítná nad Vláří-Popov Investice do místního potravinářského 

provozu 

4 

21 Obec Tichov 48471640 Tichov Zpracování ovoce v pěstitelské pálenici 4 


