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11..  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  
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 celkem 17 obcí o rozloze cca 237 km2. 

Do regionu patří města Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky a obce Drnovice, Haluzice, Jestřabí, 
Křekov, Loučka, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Štítná nad Vláří-Popov, Tichov, Újezd, 
Vlachova Lhota, Vlachovice a Vysoké Pole. 
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11..11..    IIddeennttiiffiikkaaččnníí  úúddaajjee    

 

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 

  

11..22..    OOrrggáánnyy  MMAASS  

 

Místní akční skupina se snaží díky metodě LEADER zlepšovat kvalitu života na vymezeném území, 
posilovat ekonomickou stabilitu a zhodnocovat kulturní a přírodní dědictví. 

 

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      
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11..33..    AAkkttuuaalliizzaaccee  ččlleennsskkéé  zzáákkllaaddnnyy  

Na Valné hromadě, konané 30. září 2014 v Brumově-Bylnici, byla aktualizována členská základna. 
Valná hromada se rozhodla vyloučit z členské základny 8 neaktivních členů a naopak se členská 
základna rozrostla o 21 nových. V současné době má nejvyšší orgán MAS Ploština 50 členů.  

 
Následně členové rozhodli o 3 zájmových skupinách a rozdělení do těchto skupin: 

• Pro rozvoj měst a obcí (17 subjektů) 
• Podnikatelé a zemědělci (15 subjektů) 
• Neziskové organizace a spolky (18 subjektů) 

 
Seznam nových členů 

Název Sídlo IČ Zástupce 

HOKEJOVÝ CLUB BBSS Družba 1223 
Brumov-Bylnice 40994961 JUDr. Jaroslav Vaněk 

Fuks Stanislav Študlov 36 42795451 Stanislav Fuks 

Charita Valašské Klobouky  Školní 944 
Valašské Klobouky 73633607 Mgr. Tomáš Naňák  

Javorník-CZ, s.r.o. Štítná nad Vláří 414 63490021 Josef Tománek 

"Jižní Valašsko" Cyrilometodějská 686, 
Valašské Klobouky 22605738 Miroslav Maňas 

Komunitní škola T.R.N.K.A. Újezd 320 22909257 Mgr. Jarmila 
Machalíčková  

Muzejní společnost Vlára v Brumově-
Bylnici 

Podzámčí 861 
Brumov-Bylnice 26516110 Ludmila Hudková  

Myslivecké sdružení ÚJEZD Újezd 295 64438554 Milan Onderka 

Obec Nedašov výstavba, s.r.o. Nedašov 370 26218968 Tomáš, Kvanička DiS. 

Orel jednota Drnovice u Valašských 
Klobouk Drnovice 139 86771116 Josef Častulík 

Petr Ovesný Křekov 3 75859351 Petr Ovesný 

Václav Častulík Vrbětice 89 75712679 Václav Častulík 

Sbor dobrovolných hasičů Nedašova 
Lhota Nedašova Lhota 57 65793021 Jaroslav Kostka 

Sbor dobrovolných hasičů Štítná nad Vláří Štítná nad Vláří 76 65792823 Josef Tkadlec  

Sbor dobrovolných hasičů Tichov Tichov 14 65822358 Josef Kostka 

Sbor dobrovolných hasičů Vlachova Lhota Vlachova Lhota 68 68729847 Michal Gajdošík 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ 
Újezd, okres Zlín, občanské sdružení Újezd 252 48473111 Mgr. Aleš Kozubík  
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Šimek Miloslav Loučka 41 42616816 Miloslav Šimek 

Český svaz chovatelů Základní organizace 
Valašské Klobouky 

Pod Dubovcem 571, 
Valašské Klobouky 67011608 Vít Havlík 

Zvoníček František  
Štítná nad Vláří 232 63393671 František Zvoníček 

Žalek Radomír Loučka 89 62184211 Radomír Žalek 

 

11..44..    IInnffoorrmmaaccee  oo  ččlleennsskkéé  zzáákkllaaddnněě  ppoo  jjeejjíí  aakkttuuaalliizzaaccii    
Zástupci soukromého sektoru 

 Název subjektu Zástupce pro MAS Zastoupení v MAS Zájmová 
oblast 

1. HOKEJOVÝ CLUB BBSS JUDr. Vaněk Jaroslav Programový výbor 
Občanská 
sdružení a 

spolky 

2. Občanské sdružení Dokopy Ing. Fryzelka Radek 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 Vlára v 
Brumově-Bylnici Hudková Ludmila Člen 

Občanská 
sdružení a 

spolky 

7. Muzejní společnost ve 
Valašských Kloboukách Odehnal Petr Člen 

Občanská 
sdružení a 

spolky 

8. Myslivecké sdružení ÚJEZD Onderka Milan Člen 
Občanská 
sdružení a 

spolky 

9. Orel jednota Drnovice u 
Valašských Klobouk Častulík Josef Výběrová komise 

Občanská 
sdružení a 

spolky 

10. Sbor dobrovolných hasičů 
Nedašova Lhota Kostka Jaroslav Člen 

Občanská 
sdružení a 

spolky 

11. Sbor dobrovolných hasičů 
Štítná nad Vláří Tkadlec Josef Člen 

Občanská 
sdružení a 

spolky 

12. Sbor dobrovolných hasičů 
Tichov Kostka Josef Výběrová komise 

Občanská 
sdružení a 

spolky 

13. Sbor dobrovolných hasičů 
Vlachova Lhota Gajdošík Michal Člen 

Občanská 
sdružení a 

spolky 
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14. Sdružení přátel Vysokého 
Pole Polčáková Dana Člen 

Občanská 
sdružení a 

spolky 

15. 

Sdružení rodičů a přátel 
školy při ZŠ a MŠ Újezd, 
okres Zlín, občanské 
sdružení 

Mgr. Kozubík Aleš Výběrová komise 

Občanská 
sdružení a 

spolky 

16. Valašský jarmek, z.s. Bc. Kolínková Pavlína Programový výbor 
Občanská 
sdružení a 

spolky 

17. 
Český svaz chovatelů 
Základní organizace 
Valašské Klobouky 

Havlík Vít Člen 
Občanská 
sdružení a 

spolky 

18. NÁRODOPISNÝ SOUBOR 
"ZÁVRŠAN" Káňa Vladimír Člen 

Občanská 
sdružení a 

spolky 

19. Důbrava chemické výrobní 
družstvo Ing. Machů Zbyněk Místopředseda Podnikatelé a 

zemědělci 

20. Fuks Stanislav Fuks Stanislav Člen Podnikatelé a 
zemědělci 

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

22. Ovesný Petr Ovesný Petr Výběrová komise Podnikatelé a 
zemědělci 

23. Častulík Václav Častulík Václav Člen Podnikatelé a 
zemědělci 

24. Prokop Pavel Prokop Pavel Člen Podnikatelé a 
zemědělci 

25. Šeliga Pavel Ing. Šeliga Pavel Výběrová komise Podnikatelé a 
zemědělci 

26. Šimek Miloslav Šimek Miloslav Člen Podnikatelé a 
zemědělci 

27. Ing. Šomanová Lenka Ing. Šomanová Lenka 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 
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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 Bc. 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 

 
 

Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin 
 Počet subjektů Počet subjektů v % 
Veřejný sektor 18 36,00 
Soukromý sektor 32 64,00 
   
Pro rozvoj měst a obcí 17 34,01 
Podnikatelé a zemědělci 15 30,00 
Neziskové organizace a spolky 18 36,00 
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11..55..    OOrrggáánnyy  ssppoollkkuu  

Valná hromada  

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS. Oprávněnost 
k zastupování člena na Valné hromadě doloží zmocněnec písemným zmocněním. 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.  
  
Do kompetence Valné hromady patří zejména: 
 Schvalování stanov MAS, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů včetně jejich doplňků a 

změn, 
 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,  

 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 je Valná hromada usnášeníschopná, jsou-li 
přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů a při každé Valné hromadě musí být 
zaznamenáno toto zjištění 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. 
  
Jménem sdružení jednají předseda a místopředseda, a to každý samostatně. Jiné osoby mohou 
jednat za sdružení pouze na základě zplnomocnění. 
  
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. 
  
Předseda: Zicha Josef 
Místopředseda: Ing. Zbyněk Machů 
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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. 

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, 
 distribuce veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS – 

schválení SCLLD, schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a 
bodovací kritéria pro výběr projektů, 

 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, 
 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 - předseda Josef Zicha Pro rozvoj měst a obcí 
Důbrava chemické výrobní družstvo 
- místopředseda 

Ing. Zbyněk Machů 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 
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Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin 
 Počet subjektů Počet subjektů v % 
Veřejný sektor 4 44,45 
Soukromý sektor 5 55,56 
   
Pro rozvoj měst a obcí 4 44,45 
Podnikatelé a zemědělci 2 22,23 
Neziskové organizace a spolky 3 33,34 

 

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. 

Výběrová komise je orgánem MAS, který tvoří místopředseda MAS a 4 členové MAS. Místopředseda 
MAS je členem Výběrové komise automaticky z titulu své funkce v MAS, ostatní členové Výběrové 
komise jsou voleni Valnou hromadou. Každý člen ve Výběrové komisi má jeden rozhodující hlas. 
Výběrovou komisi svolává manažer, vždy podle okamžité potřeby, minimálně však jednou za 3 
kalendářní měsíce, a to písemnými pozvánkami. 

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 Bc. 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 u Valašských 
Klobouk Josef Častulík Občanská sdružení a spolky 

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

Pavel Šeliga Ing. Pavel Šeliga Podnikatelé a zemědělci 
Petr Ovesný  Petr Ovesný Podnikatelé a zemědělci 
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Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin 
 Počet subjektů Počet subjektů v % 
Veřejný sektor 4 44,45 
Soukromý sektor 5 55,56 
   
Pro rozvoj měst a obcí 4 44,45 
Podnikatelé a zemědělci 2 22,23 
Neziskové organizace a spolky 3 33,34 

 

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.  

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 
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Manažer 

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 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. 
Vedoucí manažer: Ing. Petr Machů 
Manažerka pro realizaci SCLLD: Lenka Častulíková 

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 
  
Pracovní skupiny  

V MAS Ploština byly vytvořeny pracovní skupiny, které se zabývají jednotlivými tématickými okruhy, 
které jsou prioritami MAS a které jsou jednotlivým členům pracovních skupin blízké. Úkolem 
pracovních skupin je především analyzovat situaci na  území MAS v  jednotlivých tematických 
oblastech, a  dále především iniciovat a připravovat projekty v těchto oblastech.  

Pracovní skupina pro sport, kulturu a mládež  
-  Martina Bartošová, předsedkyně 
- Tomáš Zicha 
- Vladimír Balouch 

 
 Pracovní skupina pro zapojení žen 

- Lenka Častulíková, předsedkyně  
- Pavlína Kolínková, členka 
-  Mgr.Jarmila Miklasová, členka  

 
Pracovní skupina cestovní ruch, historiie a kulturní dědictví  

- Vladimír Kráčalík, předseda 
- Mgr. Tomáš Chmela 
- Josef Zicha 

 
Pracovní skupina životní prostředí a zemědělství 

- Zdeněk Petrůj  
- Mgr. Zdeněk Miklas 
- Ing. Pavel Šeliga 
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Pracovní skupiny se v tomto roce scházely podle potřeby. Jejich setkání se týkala především 
hodnocení činnosti za uplynulá období, dále pak se intenzivně zabývaly především přípravou nové 
strategie MAS Ploština – jejich připomínky a náměty byly zapracovány do strategické části nové 
strategie.  

 

11..66..    OOrrggaanniizzaaččnníí  ssttrruukkttuurraa  MMAASS  PPllooššttiinnaa,,  zz..  ss..    
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22..  ČČiinnnnoossttii  ssppoollkkuu  vv  rrooccee  22001144  

22..11..  SSttrraatteeggiiee  kkoommuunniittnněě  vveeddeennééhhoo  mmííssttnnííhhoo  rroozzvvoojjee  
V souvislosti s přípravou na nové 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.   

Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) na programové období 2014 – 2020 byla zpracována jak 
na základě rozhodnutí Valné hromady MAS Ploština, tak i z důvodu neaktuálnosti předcházejícího 
strategického dokumentu MAS Ploština.  

Na základě tohoto rozhodnutí byl vytvořen pracovní tým, jehož úkolem bylo 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 už v roce 2013. K vypracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
programové období 2014–2020 pro potřeby MAS Ploština mimo jiné posloužily výsledky z analýzy dat 
vzešlých dotazníkovým šetřením a komunitní projednávání. Dotazníkové šetření bylo provedeno 
v době zkoumání od 1. listopadu do 28. února 2013 a následně byl dotazník vyhodnocen.  

Během tvorby a zpracování strategie se zástupci MAS postupně seznamovali s příklady dobré praxe a 
námětů potřeb území. MAS Ploština zorganizovala 5. února 2014 exkurzi do MAS Opavska, kde byly 
prezentovány projekty zaměřené na zaměstnanost a sociální problematiku. Součástí exkurze byla i 
návštěva do MAS Rožnovska, kde byly přestaveny projekty zaměřené na drobné podnikání a na 
cestovní ruch. Tato exkurze reflektovala velmi dobré ohlasy ze stran účastníků. 

Pro jednotlivé představitele měst a obcí na našem území byla také uspořádaná exkurze zaměřená na 
představení činnosti nejvýznamnějších zaměstnavatelů v soukromém a neziskovém sektoru na území 
MAS. Jednalo se o tyto podniky a sdruženi: 

- Důbrava chemické výrobní družstvo 
- Kloboucká lesní s.r.o. 
- JAVORNÍK-CZ s.r.o. 
- Hokejový club BBSS 

 
 

Partneři a členové MAS byli průběžně informováni o průběhu tvorby strategie prostřednictvím  

e-mailů, osobních jednání či formou veřejného projednávání.  
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Strategie komunitně vedeného místního vývoje tvoří tyto části: 
 Představení MAS 
 Analytická část 
 Strategická část 
 Implementační část 

 
2.1.1. Analytická část SCLLD 

Analytická část má za cíl charakterizovat dosavadní vývoj a současný stav socioekonomické sféry a 
území měst a obcí zájmového území. Na základě analýzy jednotlivých oblastí byly v řešeném území 
identifikovány klíčové jevy a vývojové trendy. Řeší také analýzu problémů, potřeb a celkovou SWOT 
analýzu.  

Při sběru a vyhodnocování analytické části byly informace k vytvářeným analýzám čerpány z ČSÚ a 
jiných veřejných databází, za aktivní spolupráci s jednotlivými představiteli obcí při zjišťování 
absorpční kapacity území. Tyto údaje byly upřesňovány a rozšiřovány vlastním šetřením.  

O průběhu zpracování analytické části strategie byly představitelé měst a obcí informováni na jednání 
15. ledna 2014 v Nedašově a dále 30. dubna 2014 na Valné hromadě ve Vlachovicích. Na jednáních 
byly mimo jiné identifikovány a popsány hlavní problémy, posuzovány byly vnější rozvojové 
příležitosti, které by bylo možné zužitkovat, a byly označeny rizika, které by mohly naopak budoucí 
rozvoj na území MAS ohrozit. Po dokončení analytické části byla SCLLD zaslána jednotlivým 
představitelům měst a obcí k připomínkování.  

2.1.2. Strategická část SCLLD 

Strategická část byla sestavena z podnětů z veřejných projednávání a dotazníkového šetření. Některé 
problémy byly vytyčeny i v analytické části. Zaměřuje se na oblasti, které jsou pro další rozvoj MAS 
důležité. Tyto oblasti lze shrnout do vize a cílů území.  

MAS Ploština si určila 2 strategické cíle: 

- Podpora místních obyvatel a podnikatelů,  
- rozvoj a stabilizace infrastruktury venkova a ochrana životního prostředí 

Podrobněji jsou strategické cíle charakterizovány prostřednictvím priorit, specifických cílů a opatření. 

Databáze aktérů území 

V průběhu tvorby Strategie byla vytvořena databáze všech aktérů území. Databáze obsahuje základní 
identifikační údaje, jako je název, adresa, telefonní spojení a druh činnosti pro: 

- neziskové organizace – informace byly čerpány na oficiálních stránkách Zlínského kraje a od 
jednotlivých představitelů měst a obcí, 

- podnikatele – prostřednictvím informačního systému Administrativního registru 
ekonomických subjektů (ARES), vlastního šetření a rozhovorů s jednotlivými představiteli 
měst a obcí, 

- zemědělské podnikatele – na základě vlastního šetření a rozhovorů s jednotlivými 
představiteli měst a obcí, 

- poskytovatele sociálních služeb – spolupráce s týmem SMO OR Valašské Klobouky v rámci 
sociální oblasti. 
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2.1.3. Odeslání pracovní verze Strategie  

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 
2014-2020 byla společně s vyplněnou šablonou pro zveřejňování integrované strategie odeslána 28. 
srpna Ministerstvu pro místní rozvoj.  

2.1.4. Podávání připomínek veřejností 

Pracovní verze strategie byla zveřejněna na webových stránkách MAS Ploština k podávání připomínek 
veřejností, měsíční lhůta pro podávání připomínek uplynula dne 30. září. K tomuto datu kancelář MAS 
neobdržela žádnou námitku. Následně byla tato skutečnost o výsledku připomínkování zaslána 
Ministerstvu pro místní rozvoj, která je nyní zároveň zveřejněná na webových stránkách ministerstva.  

33..  SSttaannddaarrddiizzaaccee  MMAASS  
MAS musí splnit požadované standardy, díky kterým prokáže, že je schopna se podílet na 
implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. 

MAS Ploština, z.s. se od prosince připravovala na podání Žádosti o standardizaci MAS, aby se mohla 
ucházet o dotační podporu implementace své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCCLD) v novém programovém období 2014-2020. Splněním standardů uvedených v Metodice pro 
standardizaci místních akčních skupin, MAS prokáže schopnost vykonávat činnosti stanovené 
v Nařízení EU č. 1303/2013.  

Příjem žádostí o standardizaci probíhá od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015. Za nastavení těchto standardů 
je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Po splnění standardů bude vydáno 
Ministerstvem zemědělství – ŘO PRV Osvědčení o splnění standardů MAS. MAS, které úspěšně 
projdou procesem standardizace, budou moci předkládat žádosti o podporu svých Strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude zodpovědné za 
tuto část výběru MAS.  

 

44..  SScchhvvaalloovváánníí  ddookkuummeennttůů  kk  pprroocceessuu  ssttaannddaarrddiizzaaccee    
44..11..  TTrraannssffoorrmmaaccee  oobbččaannsskkééhhoo  ssddrruužžeenníí  nnaa  zzaappssaannýý  ssppoolleekk  

V souvislosti s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. se změnila právní subjektivita 
občanského sdružení na zapsaný spolek. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni upravit stanovy, které byly 
schváleny Valnou hromadou dne 11. 12. 2014. Po té byly všechny potřebné aktualizované dokumenty 
zaslány na rejstříkový soud v Brně, který je k 5. 1. 2015 zaregistroval pod spisovou značkou    L 11144.      
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55..  SSttrraatteeggiicckkýý  pplláánn  LLEEAADDEERR  nnaa  rrookkyy  22000077--22001133  
Místní akční skupina se snaží díky metodě LEADER zlepšovat kvalitu života na vymezeném území, 
posilovat ekonomickou stabilitu a zhodnocovat kulturní a přírodní dědictví. 

Přípravě vlastní Strategického plánu Leader předcházelo vypracování Strategie rozvoje mikroregionu 
Ploština (zpracována v r. 2006) a Strategického rozvojového plánu mikroregionu Jižní Valašsko, které 
jsou koncepčními materiály a staly se základem pro rozhodování na úrovni regionální politiky. 

Naplnění cílů a priorit Strategického plánu LEADER je možné prostřednictvím Fichí. Celkem bylo na 
základě široké diskuse a rovněž s ohledem na analýzu území, SWOT analýzu, provedené průzkumy 
mapující připravované projekty a skutečné potřeby místních subjektů zpracováno 8 Fichí, které by 
měly zajistit reálné naplnění vizí mikroregionu Ploština. 

Fiche 1 – Moderní zemědělské podniky MAS Ploština 
Fiche 2 – Vzhledné obce MAS Ploština 
Fiche 3 – Historie pro budoucnost 
Fiche 4 – Odpočiňte si u nás 
Fiche 5 – Žijící obce MAS Ploština 
Fiche 6 – Cestou pro hřebeny 
Fiche 7 – Řemeslo má zlaté dno  
Fiche 8 – Lesnická technika 
 
55..11..  ČČiinnnnoosstt  MMAASS  vv  rráámmccii  pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr  22000077--22001133::  

MAS Ploština tímto v souladu se strategickým plánem LEADER na období 2007-2013 MAS Ploština – 
region s perspektivou, vyhlásila v roce 2014 svou poslední výzvu č. 9.  

Výzva č. 9: 
Vyhlášení výzvy: 22. 1. 2014 
Příjem žádostí: 13. – 14. 2. 2014 
Vyhlášení oblasti podpory: Fiche 5 – Žijící obce MAS Ploština 
Alokace pro výzvu: 134 010,- 
 
Dne 25. února proběhlo zasedání Výběrové komise, kde byly představeny Žádostí o dotaci v PRV 2007 
- 2013 MAS Ploština, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti pro vyhlášenou 
výzvu č. 9. Celkem byly přijaty 2 projekty. Následně výběrová komise předložené projekty hodnotila a 
bodovala.  

Finanční alokace pro 9. výzvu MAS Ploština byla stanovena na celkovou částku 74 664,- Kč, avšak na 
základě navýšení alokace možné k závazkování  na Portálu farmáře / snížení požadované dotace na 
základě podané žádosti o proplacení/ a rozhodnutím Programového výboru byla finanční alokace pro 
9. výzvu MAS Ploština navýšena na částku 146 512,- Kč. Tato částka byla stanovena z důvodu 
celkového vyčerpání přidělené alokace do konce období. Pro Fichi 5 byla ve výzvě stanovena alokace 
146 512,- Kč, celkem požadována dotace na základě podaných projektů činí 134 010,- Kč. 

Oba projekty byly Výběrovou komisí schváleny k podpoře v celkové výši 134 010 Kč. Manažer 
oznámil, že projektové žádosti a jejich kompletní dokumentace budou odevzdány na pracoviště SZIFu 
v rámci 20. kola příjmu žádostí PRV. 
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Během sledovaného období proběhla konzultace přímo v kanceláři MAS těchto dvou projektových 
záměrů. Vůči žadatelům jsme byli maximálně vstřícní a poskytovali jsme jim adekvátní poradenství ve 
věci jejich podaných projektů. Žadatelům aktivně pomáháme při přípravě podání ŽOP u projektů, 
které byly podány v této vyhlášené výzvě.   

Seznam vybraných žádostí: 
Žadatel Název projektu Dotace (v Kč) 

Obec Návojná Doplnění hracích prvků na koupališti v Návojné 74 610 
Obec Vysoké Pole Vybavení knihovny s PC učebnou 59 400 
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66..  PPrroojjeekkttyy  ssppoolluupprrááccee    

66..11..    ŽŽiivvoott  aa  hhiissttoorriiee  vvyyppáálleennýýcchh  oobbccíí  aanneebb  ""ZZnnááttee  nnááss??""  

Smyslem tohoto projektu bylo spojit "podobné osudy" obcí v ČR, které byly za 2. světové války 
vypáleny, upozornit na tyto historické činy očima současných dětí a studentů v regionu a tyto 
poznatky dále přiblížit veřejnosti v ČR.   

Cílem projektu bylo vytvořit ucelený materiál a širší zveřejnění informací do dalších obcí, které jsou v 
pozadí mediálně známých Lidic pozapomenuty anebo o nich veřejnost příliš neví.  

Do projektu byly zapojeny příběhy pamětníků i občanů, jejichž současné rodiny tyto skutky ovlivnily 
dodnes, a to formou literárních, výtvarných nebo fotografických prací dětí z jednotlivých regionů.  

Do projektu bylo zapojeno 7 regionů z celé ČR a studenti ze škol 5 regionů.  

Na projektu spolupracovala: 

 MAS Hornolidečska, z.s. (KMAS) 
 MAS Ploština, z.s. 
 Místní akční skupina Šumperský venkov 
 Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 

Vypálených obcí, které se sdružují do tzv. iniciativy vypálených obcí, bylo celkem 7: 

Obec Prlov (vypálená obec Prlov), obec Lačnov (vypálená obec Lačnov), obec Drnovice (vypalená 
Ploština), obec Miřetice (vypálená obec Ležáky), obec Luká (vypálená obec Javoříčko), obec Tršice 
(vypálená obec Zákřov), obec Nový Malín (vypálená obec Český Malín).  
 
Celkové výdaje projektu: 1 460 422 Kč 
Dotace:    1 287 379 Kč 
Celkové výdaje MAS Ploština:    286 000 Kč 
Dotace MAS Ploština:     257 400 Kč 
Termín předložení žádosti o proplacení: 31. ledna 2015 
 

Hlavní cíle projektu:  
- Upozornit na málo známé historické události a místa 2. světové války, které formou vypálení obcí 
postihly regiony jednotlivých MAS. 
- Rozšířit mezi veřejností i mezi žáky škol málo známý seznam konkrétních vypálených míst v ČR, 
jejich osudy i současnost. 
- Posílit patriotismus a hrdost na svůj vesnický region u dětí z vypálených obcí s vazbou přenosu a 
zachování informací dalším generacím. 
- Zvýšit úroveň vzdělanosti, a to nejen u dětí základních škol, ale u všech věkových vrstev obyvatel 
(díky rozšíření výsledků projektu na dalších územích). 
- Posílit spolupráci mezi jednotlivými „vypálenými“ regiony, obyvateli i dětmi základních škol, navázat 
spolupráci. 
- Posílit spolupráci mezi místními akčními skupinami, naplňovat SPL. 
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Výstupy projektu: 

 Skládačka „vypálené obce“  - Materiál byl vydán jako jednotná sada 7 letáků ve společné 
obálce 7 vypálených obcí, které dohromady obsahují celé území všech vypálených obcí. Každé obci je 
věnován 1 leták, tj. 1 list A4 složený na 1/3 oboustranně barevně potištěný, na kterém jsou uvedeny 
základní informace o historii a současnosti pietního místa. Skládačka zachycuje pohled a vnímání 
současné generace na toto území a jejich minulé a současné osudy, podobně jako kniha. Všechny 
letáky mají jednotnou formu a vzhled.  
 
 Kniha „Život a historie vypálených obcí“ - Kniha byla tvořena na základě vyhlášené soutěže 
dětí jako výstup sestavený z jednotlivých výtvarných, literárních a fotografických děl jednotlivých škol 
a jednotlivých dětí ze všech regionů vypálených obcí. Tématem soutěže byl pohled současné mládeže 
na vnímání osudů pietních míst z hlediska historie i budoucnosti. Tento materiál byl doplněn o 
odborné komentáře, poznámky a dobové fotografie. Každé obci bylo věnováno 10 stran a 16 stran 
tvoří společný úvod, závěr a také seznam všech autorů použitých děl. Na sestavení knihy se podílel 
odborný garant projektu.  
 
 Exkurze dětí ZŠ a gymnázií s přednáškami – tato aktivita motivovala děti ke sběru informací 
pro knihu a navodila atmosféru soutěže. Exkurze byla určena pro vybrané děti, které se budou 
podílet tvůrčím způsobem na plnění obsahu knihy. Zapojené školy z regionu si vybraly jedno místo 
„jedné vypálené obce“ z jiného regionu pro možnost navštívit místo jiné obce. ZŠ Drnovice, Újezd a 
Vysoké Pole si vylosovaly exkurzi do obce Nový Malín, která se uskutečnila 2. dubna, kde zároveň 
proběhla společná přednáška odborníků na historii se zapojením pamětníků. 
 
 Společná závěrečná konference – závěrečná konference byla společným setkáním zástupců, 
tvůrců a slavnostního předávání publikací. Dne 4. listopadu se zástupci MAS Ploština společně s žáky 
ZŠ Drnovice, ZŠ Vysoké Pole a ZŠ Újezd zúčastnili závěrečné konference k projektu spolupráce a 
slavnostního předávání publikace Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“.  

Zároveň byla ze všech prací, které děti 15 zapojených škol odevzdali, vytvořena výstava, kterou bylo 
možné shlédnout na závěrečné konferenci v Hlinsku.  

  



 

20 
 

Závěrečná konference k projektu PRV v Hlinsku 
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66..22..    PPrroojjeekktt  ssppoolluupprrááccee  „„OOdd  TTrrnnkkoovvéé  sstteezzkkyy  kk  JJiižžnníímmuu  VVaallaaššsskkuu““  --    33..  EEttaappaa  
TTrrnnkkoovváá  sstteezzkkaa  //  JJiižžnníí  VVaallaaššsskkoo    

Dalším realizovaným projektem je Trnková stezka III. Projekt předpokládá kontinuální budování 
produktu cestovního ruchu Trnková stezka v rámci destinace Jižní Valašsko. Cílem projektu je 
zkvalitnění nabídky cestovního ruchu v destinaci Jižní Valašsko, její zpřehlednění a zlepšení její 
distribuce prostřednictvím vlastních distribučních kanálů a dostupných médií.  

Projekt je primárně zaměřen na kontinuální zkvalitňování produktu cestovního ruchu Jižní Valašsko | 
Trnková stezka.  Záměrem projektu je jednak teritoriální rozšíření produktu, dále pak další zkvalitnění 
a obecně propagace daného produktu cestovního ruchu včetně vzdělávacích, informačních a školících 
akcí.  
 
Spolupracující MAS na projektu: 
 Luhačovské Zálesí o.p.s. (koordinační MAS) 
 MAS Ploština, z.s. 
 MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 MAS Hornolidečska, z.s. 

 
Celkové výdaje projektu: 2 130 160 Kč 
Dotace: 1 845 144 Kč 
Celkové výdaje MAS Ploština: 330 122 Kč  
Dotace MAS Ploština: 297 107 Kč  
Datum předložení žádosti o proplacení: 30. 6. 2014 
 
Seznam výstupů projektu: 
 Turistické a edukační středisko Jižního Valašska  
 Rozšíření sítě CykloPointů Jižního Valašska  
 Rozšíření marketingového systému Jižního Valašska  
 Realizace kulturních a společenských akcí Jižního Valašska  
 Pořízení vybavení a publicita Jižního Valašska  
 Realizace 2 vzdělávacích seminářů v rámci Turistického a edukačního střediska Již- ního 

Valašska 
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77..  DDaallššíí  pprroojjeekkttyy  

77..11..  PPrroojjeekktt  „„MMAASS  jjaakkoo  nnáássttrroojj  ssppoolluupprrááccee  oobbccíí  pprroo  eeffeekkttiivvnníí  cchhoodd  úúřřaaddůů““..  
CCZZ..11..0044//44..11..0000//BB66..0000004433    

V našem regionu MAS Ploština, z. s.  byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS jako 
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních 
samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v 
rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina (MAS) 
Ploština, z. s. je partnerem.  

Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a 
měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy 
se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních 
samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy.  

Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS Říčansko a 
hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. Za podpory 
místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy. 

 Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem MAS. Na 
základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS Ploština, z. s., byla vybrána 
3 nejdůležitější.  

Jde o témata:  
- Odpadové hospodářství 
- Doprava a veřejná dopravní obslužnost 
- Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda) 

Během projektu vznikne:   
- Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího 

výkonu formou spolupráce.   
- Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU. 
- Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Ploština, z. s.  
- Dodatek Strategie MAS Ploština, z. s. 
- Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Ploština, z. s. 
- Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS 

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky. 
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77..22..    FFuuttuurree  CCiittyy  GGaammee  ––  MMAASS  PPllooššttiinnaa  aa  VVrrššaatteecc  

1. Setkání zástupců 

Spolupráce mezi MAS Ploština a MAS Vršatec byla navázána ve dnech 3. - 4. 10. 2014 nejdříve na 
slovenské straně v Trenčianských Teplicích na Future City Game. Odborně celou akci zajišťoval 
pracovní tým CpKP Moravskoslezský kraj.  

Cílem přeshraničního projektu bylo získat nápady od lidí, kteří žijí a pracují v zapojených regionech. 
Akce se zúčastnilo 30 osob (15 zástupců MAS Ploština, 15 zástupců MAS Vršatec), které utvořily 6 
skupin po 5 lidech. Skupiny kreativní metodou strategického plánování řešily jednotlivé oblasti 
využitelné pro své strategické dokumenty a hledaly společné přeshraniční projekty realizované 
v následujícím programovém období.  

Týmy se soustředily na odhalení a pojmenování společných problémů tj. zejména ekologie, oblast 
sociální, hospodářská a kulturní.   

Tématem projektu byly obecné otázky fungování a rozvoje regionů Vršatec a Ploština. Podmínkou 
bylo hledat aktivity, které budou rozvíjet obě strany hranice. Za nejvhodnější metodu pro zapojování 
veřejnosti do plánovaného rozvoje měst a regionů představuje Future City Game.  
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2. Setkání zástupců 

Ve dnech 28. – 29. listopadu 2014 se na české straně na území MAS Ploština uskutečnila česko-
slovenská akce realizovaná v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika, jenž navázala na první setkání zástupců MAS Ploština a MAS Vršatec 
v Trenčianských Teplicích,  která završila celý projekt. 
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77..33..  NNeejjvvýýzznnaammnněějjššíí  aakkccee,,  kktteerrýýcchh  jjssmmee  ssee  zzúúččaassttnniillii    
 Seminář přípravy strategie komunitně vedeného místního rozvoje a jejích jednotlivých 

aspektů – Týnec nad Sázavou – březen 
 Školení společné metodiky tvorby SCLLD včetně její implementace – Luhačovice – květen 
 Školení na veřejnou podporu se zaměřením na konkrétní příklady praxe – Zlín – květen 
 Školení k veřejným zakázkám – Zlín – červen 
 Národní konference venkov - Workshop Politika zaměstnanosti a CLLD -Konstantinovy lázně – 

říjen 
 Seminář VIZE A ROZVOJ NS MAS ČR – Háj ve Slezsku – říjen 
 Jednání KS NS MAS ČR Zlínského kraje – Zlín – říjen 
 Konference sociální podnikání a rozvoj venkova – České Budějovice – listopad 
 Setkání manažerů MAS – Pardubice – listopad 
 Propagace úspěšných projektů – Modrá – listopad 
 Region – řízení a finance – Zlín – listopad 
 Setkání držitelů PRAVÉ VALAŠSKÉ – prosinec 
 Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách – prosinec 
 Školení NS MAS Zlínského kraje – Pozlovice – prosinec 
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88..  HHoossppooddaařřeenníí  vv  rrooccee  22001144  
 

Rozvaha 

 

Aktiva /v Kč/ 

 

K 1.1.2014 

 

K 31.12.2014 

A. Dlouhodobý majetek celkem 110 000 387 582 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 318 380 602 152 

A.III. Dlouhodobý fin.majetek celkem 0 0 

A.IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -208 380 -214 570 

B. Krátkodobý majetek celkem 869 217 1 953 149 

B.I. Zásoby celkem 0 0 

B.II. Pohledávky celkem 586 104 1 182 521 

B.III.Krátkodobý fin.majetek celkem 283 113 770 628 

B.IV. Jiná aktiva celkem 0 0 

Aktiva celkem 979 217 2 340 731 

Pasiva /v Kč/ K 1.1.2014 K 31.12.2014 

A.Vlastní zdroje celkem 509 213 313 939 

A.I. Jmění celkem 
 

79 200 

A.II.Výsledek hospodaření celkem 509 213 234 739 

B. Cizí zdroje  470 004 2 026 792 

B.I. Rezervy celkem 0 0 

B.II.Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 470 004 2 026 792 

B.IV. Jiná pasiva celkem --- --- 

Pasiva celkem 979 217 2 340 731 
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Výkaz zisků a ztrát 

Náklady /v Kč/ K 31.12.2014 

I.Spotřebované nákupy celkem 207 564 

- spotřeba materiálu 207 564 

II.Služby celkem 298 698 

- náklady na reprezentaci 3 477 

- cestovné 25 303 

- ostatní služby 269 918 

III.Osobní náklady celkem 1 110 013 

- mzdové náklady 865 350 

- zákonné sociální pojištění 241 676 

- ostatní sociální pojištění 2 987 

IV. Daně a poplatky celkem --- 

V. Ostatní náklady celkem 2 960 

-úroky 1 127 

- jiné ostatní náklady 1 833 

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

2 200 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 21 667 

VIII. Daň z příjmů celkem ---- 

Náklady celkem /v Kč/ 1 643 102 

Výnosy  /v Kč/ K 31.12.2014 

I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 82 025 

-tržby z prodeje služeb 82 025 

II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem 

---- 

III.Aktivace  celkem 20 000 

IV.Ostatní výnosy celkem 20 199 

V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezer a 
opr. položek 

---- 

VI.Přijaté příspěvky celkem 411 100 

-přijaté příspěvky 51 100 
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- přijaté členské příspěvky 360 000 

VII.Provozní dotace celkem 835 304 

- provozní dotace 835 304 

Výnosy celkem /v Kč/ 1 368 628 

Hospodářský výsledek před zdaněním -274 474 

Hospodářský výsledek po zdanění -274 474 
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