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Výroční zpráva za rok 2016 
 
Vážení  členové  MAS,  partneři,  kolegové,  zástupci  kraje,  občané  regionu  a  zástupci  organizací  

na území  MAS  UNIČOVSKO,  rok  uplynul  jako  voda,  proto  mi  dovolte  předložit  výroční  zprávu  

MAS Uničovsko, o.p.s. za rok 2016 (dále jen MAS Uničovsko). 

Z  uplynulého  dotačního  období  stále  probíhají  kontroly  realizovaných  projektů  v době  jejich  

udržitelnosti.  Během  nich  nebyl  zjištěn  nesoulad  s jejich  výstupy,  a  tak  nebyla  narušena  jejich  

udržitelnost. 

 

Rok  2016  byl  stěžejní  pro  dokončení  příprav  Strategie  komunitně  vedeného  místního  rozvoje  

pro období  2014  –  2020.  Významným  krokem  k finalizaci Strategie  bylo  získání  „Osvědčení o 

standardizaci MAS“, které  dokládá  partnerství,  transparentnost a nediskriminaci v území. Po 

intenzivní práci se nám podařilo Strategii komunitně vedeného místního rozvoje podat ke schválení na 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

A  co  rok  2017  přinese?  Věříme,  že  Strategie  bude  úspěšná  ve  všech  fázích  kontrol  a  již  v druhé  

polovině  roku  budeme  mít  možnost  vyhlásit  první  výzvy  z Integrovaného  regionálního  operačního  

programu, Operačního programu zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. 

 

Ing. Iveta Kopcová 

Manažer MAS Uničovsko, o.p.s. 
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1.1 Profil společnosti 

MAS Uničovsko  je nezisková organizace, která  byla založena v roce 2006 na území totožném s územím  

mikroregionu. MAS  Uničovsko  vznikla  jako  přirozeně se vyvíjející buňka, navazující na existující síť 

vztahů a spolupráce na úrovni mikroregionu a rozšířila platformu  diskusního  pole  o  dalším  rozvoji  

regionu  Uničovska  zapojením  dalších  subjektů  (občanů, podnikatelů, spolků) spolupracujících               

na principu partnerství. 

 

Místní akční skupina (MAS Uničovsko, o.p.s.) je právnická osoba, založená na základě zákona                     

č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsaná do rejstříku obecně prospěšných 

společností. Společnost je založena na dobu neurčitou. 

Tabulka: Základní informace o MAS 

Název MAS MAS Uničovsko o.p.s. 

Právní forma o.p.s. (Obecně prospěšná společnost) 

Datum registrace 15. 12. 2006 

Zapsána 

V rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v 

Ostravě, oddíl O, vložka č. 239 

IČO 277 84 401 

Sídlo Medlov 300, 783 91 

Kancelář  Medlov 300, 783 91 

Statutární zástupce 

Ing. Iveta Kopcová 

(manažerka MAS) 

Předseda MAS Ing. Tomáš Müller 

Telefon 585 031 030 

Fax 585 031 030 

Mobilní telefon 724 717 686 

Webové stránky www.unicovsko.cz 

 

Společnost má následující orgány – Valnou hromadu (složena ze zakladatelů), Správní radu, Dozorčí 

radu, Ředitele a MAS (s vlastními orgány). 
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V roce 2015 byla zřízena organizační složka MAS Uničovsko jako podpůrná struktura pro dotace 

fungující metodou LEADER, která má své orgány – Valnou hromadu MAS (nejvyšší orgán MAS složený 

ze všech partnerů), Programový výbor (rozhodovací orgán), Výběrovou komisi (orgán pro hodnocení a 

výběr vhodných projektů k finanční podpoře), a Monitorovací výbor (kontrola činnosti MAS v souladu 

se zákony či metodikami). 

 
 Schéma orgánů MAS 

MAS Uničovsko, o.p.s. má uzavřenou partnerskou smlouvu s 31 partnerskými subjekty. Statutární 

zástupci partnerských organizací tvoří nejvyšší orgán místního partnerství valnou hromadu MAS. 

 

Partneři MAS 

  Právnická osoba/Fyzická osoba Sektor Zájmová skupina Zástupce v MAS 

1 Město Uničov Veřejný Rozvoj venkova Mgr. Dalibor Horák 

2 Obec Paseka Veřejný Rozvoj venkova Jiří Blažek 

3 Obec Medlov Veřejný Rozvoj venkova Ing. Jan Zahradníček 

4 Obec Šumvald Veřejný Rozvoj venkova Ing. Josef Šenk 

5 Obec Troubelice Veřejný Rozvoj venkova Ing. Ondřej Plačko 

6 Obec Nová Hradečná Veřejný Rozvoj venkova Ing. Tomáš Müller 

7 Obec Dlouhá Loučka Veřejný Rozvoj venkova Ladislav Koláček 

8 Obec Újezd Veřejný Rozvoj venkova Petr Přichystal 

9 Obec Lipinka Veřejný Rozvoj venkova Mgr. Lenka Králová 
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10 Základní a mateřská škola Medlov Veřejný Rozvoj venkova Mgr. Ondřej Schulz 

11 

Tělovýchovná jednota Sokol 

Dlouhá Loučka 

Soukromý - 

neziskový Neziskovky 
Vladimír Konupka 

12 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska, sbor dobrovolných 

hasičů Medlov 

Soukromý - 

neziskový 

Neziskovky 

Vlastimila Švubová 

13 SDH Troubelice 

Soukromý - 

neziskový Neziskovky 
Petr Bartuněk 

 

14 

 

SDH Nová Hradečná 

 

Soukromý - 

neziskový  

Neziskovky 

 

Jaroslav Kunert 

15 

TJ Sokol Nová Hradečná 

 

Soukromý - 

neziskový Neziskovky 
Ing. Jaroslav Ševčík 

16 

Orel jednota Troubelice 

 

Soukromý - 

neziskový Neziskovky 
Josef Obšil 

17 Základní škola Troubelice Veřejný Rozvoj venkova Miroslav Ševčík 

18 ZOD Agro Dlouhá Loučka, a.s. 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Štěpán Červený 

19 Mespol Medlov a.s. 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Ing. Jan Škop 

20 TAGROS a.s. 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Ing. Bohuslav Nevěřil 

21 ZOD vlastníků Újezd u Uničova 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Ing. Svatopluk Martínek  

22 Paseka, zemědělská a.s. 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Jana Krasulová 

23 Milan Mazák 

Soukromý - 

podnikatelský Podnikatelé 
Milan Mazák 

24 Josef Krpec 

Soukromý - 

podnikatelský Podnikatelé 
Josef Krpec 

25 Jakub Hruška 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Jakub Hruška 

26 Karla Kupková 

Soukromý - 

podnikatelský Podnikatelé 
Karla Kupková 



5 
 

27 Miroslav Brachtl 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Miroslav Brachtl 

28 Josef Dušek 

Soukromý - 

podnikatelský Zemědělci 
Josef Dušek 

29 Martin Dušek 

Soukromý - 

podnikatelský Podnikatelé 
Martin Dušek 

 

30 

 

Pavel Stuška 

Soukromý - 

neziskový veřejnost 

P. Pavel Stuška 

 

31 Alena Charouzová 

Soukromý - 

neziskový veřejnost 

Bc. Alena Charouzová 

 

Zdroj: MAS Uničovsko 

 

Partneři MAS Uničovsko jsou rozděleni do zájmových skupin. Tyto skupiny odpovídají dělení členské 

základny a vznikly během dvouleté práce na přípravě nové integrované strategie. MAS má od roku 

2011 oborové pracovní skupiny – starostové a vedení obcí, zástupci základních a mateřských škol, 

církve, podnikatelé a volnočasové organizace. Těchto několik skupin bylo základem pro dělení 

zájmových skupin. Dle realizace Strategického plánu Leader v letech 2007 – 2014 se také vyprofilovaly 

skupiny žadatelů, které byly dále potvrzeny analýzou regionu a dotazníkovým šetřením. Jsou to 

zemědělci, další příspěvkové organizace, sociální a zdravotní služby, hasiči a NNO sportovně zaměřené. 

V neposlední řadě se do MAS hlásí samostatní aktivní občané – fyzické osoby. 

 

Rozdělení hlasovacích práv dle sektorů 

Sektor 
Absolutní 

vyjádření 

Relativní 

vyjádření 

Množství 

hlasovacích 

práv 

Množství 

hlasovacích práv - 

relativní vyjádření 

Veřejný 11 35,48% 11 35,48% 

Soukromý - neziskový 8 25,81% 8 25,81% 

Soukromý - podnikatelský 12 38,71% 12 38,71% 

Celkem 31 
 

31 
 

Zdroj: MAS Uničovsko 
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Rozdělení hlasovacích práv dle zájmových skupin 

Zájmové skupiny 
Absolutní 

vyjádření 

Relativní 

vyjádření 

Množství 

hlasovacích 

práv 

Množství 

hlasovacích práv - 

relativní vyjádření 

Rozvoj venkova 11 35,48% 11 35,48% 

Zemědělci 8 25,81% 8 25,81% 

Podnikatelé 4 12,90% 4 12,90% 

Neziskovky 6 19,35% 6 19,35% 

veřejnost 2 6,45% 2 6,45% 

Zdroj: MAS Uničovsko 

 

Zájmové skupiny jsou založeny na poznání, že sice každý subjekt má svou specifickou strukturu zájmů, 

ale některé jeho zájmy jsou společné s větší či menší skupinou jiných stejně orientovaných. Tyto 

skupiny jsou zaměřeny na prosazení konkrétních opatření a ochranu svých zájmů. 

U všech partnerských neziskových organizací vyplnil statutární zástupce hlavní předmět činnosti do 

dotazníku zaslaného MAS a partnerský subjekt tak byl zařazen do zájmové skupiny.  

1.2 Historie MAS Uničovsko 

Vznik MAS Uničovsko, o.p.s. je datován ke dni 15. 12. 2006, tehdy došlo k seskupení území sedmi obcí 

(Medlov, Troubelice, Nová Hradečná, Újezd, Šumvald, Dlouhá Loučka, Paseka), které společně od roku 

2005 již vzájemně spolupracovaly v rámci Svazku obcí mikroregionu Uničovsko. U zrodu MAS 

Uničovsko, o.p.s. bylo v roce 2006 přítomno 18 členů z řad veřejné, soukromé i neziskové sféry.  

S narůstající aktivitou MAS docházelo postupně i k dalšímu rozšiřování členské základny, k 31. 12. 2015 

bylo členů celkem 37. Původní sídlo MAS bylo v Troubelicích, posléze v roce 2008 došlo k přesunu sídla 

do obce Medlov. Mezi lety 2004 – 2006 během prvního programového období EU, došlo dále 

k rozšíření území MAS o obec Lipinka (2011) a město Uničov (2012).  

Důvodem vzniku MAS byl především společný zájem obecného rozvoje tohoto území, při němž dochází 

k  efektivnější spolupráci starostů, předávání důležitých informací a zkušeností, realizace Programu 

obnovy venkova (POV) i dílčích oblastí (např. cestovní ruch, infrastruktura a dopravní obslužnost, 

školství) a pochopitelně realizaci k společné strategie rozvoje. 

Za jeden z hlavních účelů vzniku MAS Uničovsko, o.p.s. lze považovat zvyšování absorpční kapacity 

území pomocí získávání externích finančních prostředků, které se následně velmi výrazně podílejí na 
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zkvalitnění úrovně života místních obyvatel, zvýšení konkurenceschopnosti a usnadnění udržitelného 

rozvoje tohoto regionu.  

V programovém období EU mezi lety 2007 až 2013 byl rozvoj území MAS Uničovsko, zaštítěn 

Strategickým plánem Leader Uničovsko 2007 – 2013, který se zaměřoval na problematiku 

hospodářského, společenského, environmentálního a kulturního rozvoje pomocí využití přírodních, 

kulturních a lidských zdrojů, jako přirozeného potenciálu tohoto území. 

 

1.3 Zkušenosti s rozvojem území 

V průběhu let 2007 až 2013, při naplňování Strategického plánu LEADER Uničovsko, došlo v území 

k zajištění naplňování principů partnerství mezi státní správou, místní samosprávou, podnikatelskými 

subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany. Díky dotačním prostředkům bylo možné 

realizovat řadu projektů, které přispěly k rozvoji podniků, zvýšily atraktivitu obcí, jejich vybavenost a 

služby či se podílely na obnově jejich kulturního dědictví. 

K projektům, které přispěly ke zlepšení kvality života v obcích, patří např. obnova místních komunikací 

a chodníků, modernizace mateřských škol, obecních úřadů či kulturních zařízení, nákup techniky pro 

údržbu zeleně nebo úprava veřejných prostranství. Díky dotačním prostředkům bylo možné se rovněž 

postarat o zachování kulturního dědictví obnovou kostelů a kaplí. 

V uplynulém období došlo rovněž díky dotačním prostředkům k podpoře zapojených podnikatelských 

subjektů v oblasti zvýšení jejich konkurenceschopnosti, a to realizací projektů zaměřených na nákup 

nových technologií např. pro chlazení mléka, třídící linky na ovoce, briketovacího lisu nebo zařízení na 

spalování biomasy či realizace nových výrobních částí (nákup nové pekařské pece, prostor pro telata či 

hal na skladování obilí). 

Jelikož je nutné, aby rozvoj regionu podporovali a podíleli se na něm také zdejší obyvatelé, bylo v tomto 

ohledu uspořádáno několik akcí např. jarmarky, na nichž jsou rovněž prezentovány certifikované 

regionální produkty či dožínky) a realizováno několik projektů (dětská hřiště a odpočinkové plochy), 

které svým způsobem zatraktivní venkov a umožní stmelení obyvatel. 

Místní základní školy spolupracují při sportovních akcích např. turnaj vybíjené žáku ZŠ 1. – 5. ročník, 

florbalový turnaj starších žáků ZŠ aj. 

MAS se rovněž snaží ulehčit život dlouhodobě nezaměstnaným obyvatelů mikroregionu Uničovsko ve 

věku nad 50 let se zdravotním znevýhodněním. Vyhlásila proto projekt RESTART 50+, jehož úkolem je 

rozvíjet u účastníků psychosociální dovednosti, sebepoznání a motivovat je tak k hledání pracovních 

příležitostí. Účastníci projdou rekvalifikačními kurzy zaměřenými např. na údržbu budov, drobné 
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opravy inventáře, sečení zelených ploch, údržbu parků, stromů odklízení sněhu, údržbu komunikací a 

chodníků. Následně po dobu 10 měsíců nastoupí na dotovaná pracovní místa u místních podniků či 

obcí. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

MAS je rovněž spolky ohlašovatelem výzev zaměřených na udělování značky „HANÁ regionální 

produkt ®“. Výrobci, kterým je udělena tato značka jsou zvýhodněni při propagaci svých produktů, díky 

níž sbírají nové kontakty a navazují novou spolupráci. Rovněž dochází ke zviditelnění regionu Haná. 

Mezi tyto produkty patří např. Kupkův masový dort, Tvarůžkový moučník z Loštic, Hanácké kroje, 

Keramika z Litovle, zdobené svíce a přání, dřevěné hračky, přírodní ovocné mošty z Mezic aj. 

 

1.4 Místní akční plán (MAP) 

Od začátku září 2015 začala MAS Uničovsko pracovat na přípravě nového projektu, který je financovaný 

z dotace MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem Místní akční 

plány rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Uničov. MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 

vzdělávání dětí a žáků do 15. let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a 

zájmového neformálního vzdělávání. V první fázi projektu je ale nutno vytvořit strategii MAP. 

Žadatelem v této výzvě bylo Město Uničov. MAS Uničovsko je partnerem projektu bez finanční 

spoluúčastí. MAP společně realizujeme na celém území ORP Uničov.  

Výzva MAP na předkládání žádostí o podporu do OP VVV byla vyhlášena 8. 9. 2015. Cílem projektu je 

zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce 

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování 

partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Více informací k MAPům lze najít na stránkách řídícího orgánu – Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy – www.msmt.cz. 

 

1.5 Animace MŠ a ZŠ v rámci OP VVV 

Výzva OP VVV na zjednodušené vykazování MŠ a ZŠ, takzvané šablony, běží již od června roku 2016. 

MAS Uničovsko, o.p.s. vstupuje do problematiky šablon jako animátor, jehož úkolem je poskytovat 

zástupcům škol širokou pomoc při zpracování a realizaci těchto projektů. 
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O animaci projektů šablon MAS Uničovsko, o.p.s. již  informovala všechny MŠ a ZŠ v území MAS a 

vedle několika průběžně probíhajících konzultací již byla také nápomocna při zpracování a podání 

několika žádostí o podporu. 

Animace šablon poskytuje MAS Uničovsko, o.p.s. svým školám zcela zdarma. ZŠ a MŠ se mohou s 

žádostí o pomoc se zpracováním projektové žádosti a realizace projektu obracet přímo na MAS 

Uničovsko. 

 

Ze všech škol, které se nachází na území Uničovska žádosti podala asi polovina základních a 

mateřských škol své žádosti do konce roku 2016. 

 

1.6 První valná hromada v roce 2016 

Místní akční skupina Uničovsko pořádala valnou hromadu dne 23.3.2016 v prostoru OÚ Medlov.  

Z celkového počtu 31 členů MAS se shromáždilo 17 členů a zároveň několik hostů. Předseda  

správní rady Ing. Tomáš Müller zahájil zasedání valné hromady. Všichni přítomní byli informováni o 

činnosti MAS v roce 2015.  

Dalším bodem programu bylo sdělení o schválení žádosti o standardizaci MAS Uničovsko. Procesem 

standardizace musí projít každá MAS, která chce pokračovat ve své činnosti v plánovacím období 2014-

2020. K úspěšnému podání žádosti bylo nutné upravit Stanovy. Dále bylo nutné, aby všichni členové 

MAS byli zařazeni do “zájmové skupiny“, což bylo již také splněno, musí být funkční webové stránky 

www.masunicovsko.cz, funkční kancelář a funkční volené orgány MAS.  

Volba členů do orgánů MAS Uničovsko (výběrová komise) byla také jedním z bodů této valné hromady.  

Členové výběrové komise jsou voleni na jeden rok. 

Členům MAS byla představena Výroční zpráva za rok 2015, která byla vyvěšena na internetových 

stránkách MAS.  

Tímto srdečně děkujeme za hojnou účast členů MAS na valné hromadě a za dosavadní práci a pomoc 

v činnosti MAS.  
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1.7 Hospodaření v roce 2016 

 
 
Rozvaha 
 

Aktiva V tis. Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 1.271 

Pohledávky    733 

Finanční majetek    432 

Aktiva celkem 2.436 

 
 

Pasiva V tis. Kč 

Základní jmění 1.363 

krátkodobé závazky      56 

Výsledek hospodaření 1.017 

Pasiva celkem 2.436 

 
Výkaz zisků a ztrát 
 
 

Náklady V tis. Kč 

Spotřebované náklady a nakupované služby    143 

Osobní náklady    684 

Daně        3 

Ostatní náklady      28 

Odpisy      27 

Náklady celkem    885 

 
 

Výnosy V tis. Kč 

Provozní dotace    732 

Přijaté příspěvky    250 

Tržby za vlastní výkony      41 

Výnosy celkem 1.023 

 
Výsledek hospodaření po zdanění                            138 tis. Kč 
 

 
 
Výroční zpráva za rok 2016 byla schválena valnou hromadou dne 12.4.2017 v Medlově 

a uveřejněna na www.mas.unicovsko.cz. 


