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1) Základní informace o Regionu HANÁ
Region HANÁ, z.s. je spolkem založeným na principu veřejno - soukromého partnerství obcí,
podnikatelů, zemědělců, spolků a neziskových organizací, jednotlivců a dalších subjektů,
spolupracujících na dosahování společných cílů. Tím hlavním je vyvážený rozvoj území MAS. Pracuje na
principech metody LEADER a jako takový je registrován jako místní akční skupina.
Region HANÁ z.s. je registrován jako spolek pod č.j.: VSA/ 1 - 1/ 567469/O4 - R u Ministerstva vnitra
ČR. Založen byl v roce 2004 jako občanské sdružení. K 31. 12. 2021 má 125 členů.
Region HANÁ z.s. působí na území 49 členských venkovských obcí, přibližně západně od měst Olomouc
a Prostějov. Část území se rozkládá v rovinaté či mírně zvlněné intenzivně zemědělské krajině Hané,
část obcí v kopcovité krajině východních výběžků Zábřežské a Drahanské vrchoviny. Území MAS na
západě zasahuje až po hranici mezi Olomouckým a Pardubickým krajem. Největšími obcemi podle
počtu obyvatel jsou Lutín, Kostelec na Hané, Konice, Náměšť na Hané, Hněvotín, Senice na Hané,
Přemyslovice a Olšany u Prostějova. V deseti obcích žije méně než 250 obyvatel.

Region HANÁ 2021

Aktuální složení členské základny je vždy dostupné na webových stránkách Regionu HANÁ.
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Přehled členských obcí a rozsah území MAS:
Obec

Obyvatel

Starosta obce, zástupce v RH

Bílovice - Lutotín

510

Ing. Miroslav Hochvald

Bílsko

231

Jaroslav Žák

Bohuslavice

445

Ing. Roman Jedlička

Brodek u Konice

809

Radomír Novák

Březsko

213

Jiří Zajíček

Budětsko

430

Jiří Páleník

Čechy pod Kosířem

1047

Ing. Milan Kiebel

Čelechovice na Hané

1326

Bc. Jarmila Stawaritschová

Drahanovice

1763

Tomáš Kröner

Dzbel

227

Jana Konečná

Hačky

121

Ladislav Zajíček

Hluchov

350

Ing. Lenka Vyhlídalová

Hněvotín

1870

Ing. Jaroslav Dvořák

Horní Štěpánov

873

Vladimír Mazal

Hvozd

642

Ing. Josef Šmíd

Jesenec

296

Mgr. Dominik Bečvář

Kladky

346

Konice

2753

Kostelec na Hané

2897

Ing. Josef Hofman
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav
Procházka
Mgr. František Horák

Laškov

584

Ladislav Jedlička

Lešany

385

Ing. Vladislava Bábková

Lipová

716

Ing. František Šustr

Loučany

639

Ing. Jaroslav Loutocký

Loučka

199

Ing. Miroslava Novotná

Luběnice

503

Mgr. Jan Blaho

Ludmírov

529

Jan Kuchař

Lutín

3217

Ing. Jakub Chrást

Náměšť na Hané

2138

Mgr. Marta Husičková

Ochoz

190

Ing. Martin Bílý

Olbramice

223

Doc. RNDr. Robert Prucek, PhD.

Olšany u Prostějova

1812

RNDr. Milan Elfmark, Ing. René Všetička

Pěnčín

750

Ladislav Popelář

Polomí

149

Stanislav Pišťák

Přemyslovice

1280

Ing. Iveta Pořízková

Ptení

1110

Jiří Porteš

Raková u Konice

207

Petr Hajkr
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Rakůvka

101

Josef Mikulka

Senice na Hané

1774

Ing. Michal Tichý

Senička

357

Jiří Matoušek, Bc. Veronika Doleželová

Skřípov

330

Miroslav Kadlec

Slatinice

1612

Bc. Ondřej Mikmek

Slatinky

577

Monika Prokopová

Smržice

1612

Ing. Aleš Moskal

Stařechovice

537

Pavlína Menšíková

Stražisko

436

Mgr. Markéta Dvořáková

Suchdol

582

Ing. Mgr. Jitka Zahálková

Těšetice

1324

Mgr. Jindřich Protivánek

Ústín

436

Jana Chalupová

Zdětín

370

Robert Kříž

Region HANÁ

41 828

Pozn: stav k 1. 1. 2021

2) Organizační struktura
Základními orgány spolku, vyplývajícími ze stanov, jsou:
- valná hromada Regionu HANÁ
- rada Regionu HANÁ
- revizní výbor Regionu HANÁ
- výběrová komise Regionu HANÁ
Statutárním orgánem spolku je rada spolku. Výkonným orgánem spolku, zabezpečujícím jeho chod, je
kancelář MAS.
Valná hromada Regionu HANÁ
Valná hromada členů je nejvyšším orgánem spolku. V roce 2021 se uskutečnilo 1 zasedání Valné
hromady v Loučanech, dne 17. 6. 2021. Na valné hromadě byla schválena účetní závěrka, zpráva RV,
výroční zpráva, plán činnosti, rozpočet, úprava jednacího řádu VH a byla také zvolena výběrová komise
na nové funkční období.

Rada Regionu HANÁ
Rada spolku má 9 členů. Rada spolku zvolila ze svého středu předsedkyni Mgr. Martu Husičkovou a dva
místopředsedy – Ing. Miroslava Mačáka a Bc. Jarmilu Stawaritschovou, kteří jednají jménem spolku
navenek v plném rozsahu, každý samostatně.
Rada v roce 2021 pracovala ve složení, které vycházelo z voleb na valné hromadě 28. 5. 2019:
Městys Náměšť na Hané, zastoupený Mgr. Martou Husičkovou
Ing. Miroslav Mačák, fyzická osoba
Obec Čelechovice na Hané, zastoupená Bc. Jarmilou Stawaritschovou
Město Konice, zastoupené Bc. Jaroslavem Procházkou
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
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Jaromír Crha, fyzická osoba
Ing. Pavel Solovský, fyzická osoba
Ing. Jan Tichý, fyzická osoba
Zdenka Žáková, fyzická osoba
Obec Lutín, zastoupená Ing. Jakubem Chrástem
V roce 2021 proběhlo osm zasedání rady Regionu HANÁ. Usnesení z rady jsou vyvěšována na stránkách
www.regionhana.cz, v sekci dokumenty rady.

Revizní výbor Regionu HANÁ
Revizní výbor je kontrolním orgánem spolku, v roce 2021 pracoval v pětičlenném složení.
Výbor v roce 2021 pracoval ve složení, které vycházelo z voleb na valné hromadě 28. 5. 2019:
Obec Senice na Hané, zastoupená Ing. Michalem Tichým
Zdena Koppová, fyzická osoba
Josef Žák, fyzická osoba
Obec Bílovice – Lutotín, zastoupená Ing. Miroslavem Hochvaldem
SPES Slatinice z.s., zastoupený Mgr. Milošem Kurucem
Předsedou revizního výboru Regionu HANÁ je Ing. Michal Tichý. Revizní výbor na svém zasedání dne
20. 4. 2022 provedl kontrolu hospodaření, inventarizaci za rok 2021, projednal účetní závěrku za rok
2021, projednal zprávu nezávislého auditora, dále zkontroloval: plnění usnesení ze schůzí rady za rok
2021, výběr projektů v rámci SCLLD, plnění usnesení z Valné hromady 2021 a výroční zprávu za rok
2021.

Výběrová komise Regionu HANÁ
Výběrová komise je orgánem pro výběr projektů podporovaných v rámci realizace strategie CLLD.
Mandát výběrové komise je 1 rok. Výběrová komise v roce 2021 pracovala ve složení, které vycházelo
z voleb na valné hromadě v Loučanech, dne 17. 6. 2021:
Michal Sirotek (individuální člen, Těšetice)
Ing. Lubomír Novák (individuální člen, Pěnčín)
Ing. Drahoslava Mačáková (individuální člen, Lutín)
Český svaz chovatelů Stařechovice, zastoupený Ing. Františkem Vychodilem
Okresní hospodářská komora v Prostějově, zastoupená Helenou Chalánkovou
Pavel Mikulka (individuální člen, Rakůvka)
Marie Müllerová (individuální člen, Pěnčín)
Mgr. Milada Dosedělová (individuální člen, Čelechovice na Hané)
Mgr. Martina Kurfürstová (individuální člen, Loučany)
PhDr. Alena Mašláňová, Ph.D. (individuální člen, Těšetice)
SDH Brodek u Konice, zastoupený Josefem Havelkou
Výběrová komise se k hodnocení projektů v roce 2021 scházela v rámci výzev z programových rámců
IROP a PRV. V roce 2021 proběhly celkem 3 zasedání výběrové komise Regionu HANÁ.
Kancelář MAS
Kancelář MAS zabezpečuje chod spolku, realizaci strategie CLLD a přípravu a realizaci dalších
rozvojových projektů. V čele kanceláře MAS stojí hlavní manažer MAS. Realizaci jednotlivých projektů
a programových rámců strategie zabezpečují projektoví manažeři a další spolupracovníci. Hlavní
administrativní chod kanceláře MAS zabezpečuje administrativní pracovnice.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
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Pracovník

Hlavní kompetence

Ing. Jaroslav Brzák

Hlavní manažer MAS

Ing. Iveta Botková

Ekonomika, účetnictví, finanční řízení projektů

Jana Dostálková Baciak

Koordinátorka projektů Komunitní centra v Regionu HANÁ a
Příměstské tábory

Bc. Petr Husička

Projektový manažer - animátor škol a školských zařízení, MAP II ORP
Prostějov

Ing. Ludmila Navrátilová

Manažerka pro realizaci CLLD – programový rámec IROP, hlavní
manažerka projektu Komunitní centra v Regionu HANÁ

Mgr. Lucie Nováková

Administrativní pracovnice kanceláře MAS, Asistentka pro realizaci
CLLD

Bc. Dominik Solovský, DiS.

Sociální pracovník, projekt Komunitní centra v Regionu HANÁ

Ing. Hana Zacpálková

Hlavní manažerka projektu MAP „Venkovské školy Regionu HANÁ
společně – MAP II“, manažerka pro realizaci CLLD – programový rámec
PRV, OPZ a OPŽP

Ing. Miroslava Zapletalová

Hlavní manažerka projektu MAP „Společně pro rozvoj školství – MAP II
ORP Prostějov“

Bc. Veronika Zavadilová

Sociální pracovnice, projekt Komunitní centra v Regionu HANÁ

Spolupracovníci na projektech MAP: Mgr. Marta Husičková, Mgr. Pavla Valentová, Mgr. Milada
Dosedělová, Mgr. Filip Strážnický, Ing. Ivana Nováková, Ing. Ilona Božková, Mgr. Jaroslav Křivánek, Ing.
Lenka Štěpánková, Mgr. Michal Kuděla, Ing. Pavel Horák.

3) Činnost v roce 2021
V roce 2021 realizovala MAS celou řadu projektů a aktivit na podporu rozvoje našeho regionu.
Nejvýznamnější jsou realizace strategie CLLD a projekty pro rozvoj školství MAP. Nejvýznamnější
aktivity a projekty jsou uvedeny v následujícím textu.
Realizace strategie CLLD
V roce 2021 se, stejně jako v roce předchozím, realizovaly dotační programy prostřednictvím strategie
MAS, v rámci realizace strategie CLLD jsme vyhlásili výzvy v programech PRV a IROP . Realizace strategie
CLLD 2014 - 2020 se tak blížila ke konci a bylo nutné začít přípravy nové strategie pro období
2021-2027.
IROP
V programovém rámci IROP byly v roce 2021 administrovány celkem 3 výzvy (1 s přesahem z minulého
roku). Vyhlášena byla následující opatření:
Infrastruktura základních škol – 19. výzva
Komunitní centra – 20. výzva
Bezpečnost dopravy – 21. výzva
Výzvy z nového programovacího období budou vyhlášeny nejdříve v roce 2022.
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PRV
V rámci strategie MAS bylo v Programu rozvoje venkova k dispozici 6 oblastí podpory (6 Fichí). V roce
2021 byla vyhlášena výzva č. 7 na podporu Fiche 7 – Podpora kulturní a spolkové činnosti – tzv. článek
20. Tato dlouho očekávaná podpora je určena na investiční podporu (i drobné investice) pro kulturněspolečenskou činnost obcí a spolků. Ve výzvě č. 7 bylo na MAS podáno celkem 20 projektových žádostí.
Všechny žádosti byly předány na SZIF k závěrečnému ověření způsobilosti, jejich realizace proběhla
v roce 2021 až do roku 2022. V květnu 2021 byla navýšena alokace pro PRV v rámci tzv. přechodného
období o částku 6 973 900 Kč. Tyto prostředky, včetně úspor z výzev č. 6 a 7, budou využity v roce
2022.
OPZ
V operačním programu zaměstnanost nebyla v roce 2021 vyhlášena žádná výzva, avšak pokračovala
realizace projektů z roku 2019 - 2021.
O1 - Opatření PR OPZ 1 – Komunitní centra
Od 1. 9. 2019 je realizován měkký projekt komunitních center Regionu HANÁ. MAS je nositelem
projektu, avšak aktivity se realizují v rámci 11ti partnersky zapojených center v různých obcích MAS.
Celkový rozpočet tříletého projektu je cca 5,4 mil. Kč. Široký tým, zapojený do realizace, vedou
pracovníci MAS: Ing. Ludmila Navrátilová jako projektová manažerka, Jana Dostálková Baciak jako
koordinátorka pro cílovou skupinu. Bc. Dominik Solovský, DiS a Bc. Veronika Zavadilová nastoupili nově
na částečné úvazky jako sociální pracovníci projektu.
O2 - Opatření PR OPZ 2 - Prorodinná opatření
V této oblasti se realizují 2 projekty: u jednoho je nositelem přímo Region HANÁ a jeden, jehož
nositelem je Rodinné centrum Pohádka. Projekty byly zahájeny v březnu 2020. Tříleté projekty
zabezpečí realizaci příměstských táborů v Regionu HANÁ v řadě zapojených obcí. Za celé období se
uskuteční téměř 100 týdenních turnusů pro děti z našeho území.
OPŽP
V operačním programu životní prostředí nebyla v roce 2021 vyhlášena žádná výzva.
MAP – Místní akční plány rozvoje školství
Jednou z hlavních priorit strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je podpora pro ZŠ
a MŠ v území MAS Region HANÁ. Region HANÁ je i nadále zapojen do realizace tzv. MAP – Místních
akčních plánů rozvoje školství. Tyto měkké projekty slouží podpoře rozvoje regionálního školství
s důrazem na aktivní zapojení jednotlivých škol. Jsou realizovány plošně na celém území ČR. Nositeli
jsou obvykle MAS nebo obce s rozšířenou působností (ORP). Region HANÁ je nositelem dvou
takovýchto projektů: MAP pro území celého ORP Prostějov – projekt s názvem „Společně pro rozvoj
školství – MAP II ORP Prostějov“ a MAP pro území ORP Konice + obce ORP Olomouc na našem území
MAS – projekt s názvem „Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II“.
Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně
specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.
Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému
komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají
zkvalitňování vzdělávání zejména v mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších
služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
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Místní akční plány ve školství zdárně pokračují implementačními aktivitami. Jedná se např. o nákup
pomůcek pro podporu čtenářské a matematické gramotnosti, enviromentální a polytechnické výchovy;
realizaci on-line doučování jazyků a dalších workshopů pro děti; realizaci webinářů pro pedagogy,
rodiče apod. V rámci projektů MAP se rovněž řeší strategický rámec (jedná se vlastně o soupis
investičních potřeb škol), díky kterému mohou školy žádat o podporu v rámci IROP.

Základní údaje o projektech:
MAP II Prostějov
Název projektu: Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov
Počet zapojených obcí: 112
Počet zapojených škol: 93
Doba realizace projektu: 01. 03. 2018 – 31. 12. 2021
Celkový rozpočet projektu: 20 410 306 Kč
Hlavní manažer projektu: Ing. Miroslava Zapletalová
MAP II Konice
Název projektu: Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II
Počet zapojených obcí: 34
Počet zapojených škol: 25
Doba realizace projektu: 01. 03. 2018 – 31. 12. 2021
Celkový rozpočet projektu: 11 676 924 Kč
Hlavní manažer projektu: Ing. Hana Zacpálková
Během realizace projektů Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov a Venkovské školy
Regionu HANÁ společně – MAP II jsme spolupracovali celkem s 93 školami v území projektu MAP II ORP
Prostějov a 25 školami v území projektu MAP II ORP Konice.
V projektu MAP II se nám podařilo zachovat, prohlubovat a rozšiřovat partnerské platformy mezi
jednotlivými aktéry vzdělávání, které nastartoval projekt MAP I. Vzájemným setkáváním jsme podpořili
vazby mezi jednotlivými MŠ, ZŠ i ZUŠ. V rámci kariérového poradenství byla navázána spolupráce
s vybranými středními a vysokými školami (např. Sigmundova střední škola strojírenská v Lutíně,
Univerzita Palackého v Olomouci a další), Okresními hospodářskými komorami v Prostějově
a Olomouci a dalšími aktéry ve vzdělávání.
Projekt MAP získal finance i na materiální vybavení škol odpovídající současným vzdělávacím trendům,
rozvoj klíčových kompetencí všech dětí a žáků v hlavním vzdělávacím proudu – rovný přístup ke
vzdělávání a kvalitní zázemí pro mimoškolní, zájmové a neformální vzdělávání.
Přehled vybraných implementačních aktivit a materiálního vybavení, které bylo během projektu
„Společně pro rozvoj školství MAP II ORP Prostějov“ předáno do škol:







Putovní čtenářské kufříky I. a II. stupeň (deskové hry na podporu čtenářské gramotnosti –
k zapůjčení)
Hanáčtina pro nejmenší (kniha do všech ZŠ a MŠ)
Autorské čtení v Městské knihovně Prostějov (řada autorských čtení pro žáky ZŠ s významnými
českými autory)
Besedy a workshopy pro žáky s předním českým ilustrátorem NIKKARINEM pod názvem
„Ilustrátorem na plný úvazek (od textu k obrazu)“
"Máme rádi přírodu" – zajištění stromů (lípy)
"Máme rádi přírodu" – zajištění stromů (ovocné stromy)
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
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Vyvýšené záhony včetně hlíny a osiva pro výukovou aktivitu „Květiny a jejich hmyzí opylovači“
+ pracovní listy (pro všechny MŠ i ZŠ)
"Dveře jazyků otevřené" - Rodilý mluvčí do škol pro šk. rok 2019/2020, 2020/2021 a
2021/2022
Předměty pro prvňáky (box na svačinu, batoh, reflexní pásky, knihy apod.)

Přehled vybraných implementačních aktivit a materiálního vybavení, které bylo během projektu
„Venkovské školy Regionu HANÁ společně“ předáno do škol:










SÁZÍME LÍPU PRO NOVÉ STOLETÍ ,,aneb děti sází symbol republiky“ (zajištění stromů - lípy)
Chemie a světlo (kufříky pro chemické pokusy do všech ZŠ)
Polytechnický kout – polytechnický stůl včetně nářadí (pro všechny MŠ)
Sušičky ovoce (pro všechny MŠ)
Bavíme se SEVOU (soutěž pro MŠ)
Děti na větvi s Mgr. Pacovskou dle vlastního výběru (EVVO program pro děti)
Vyvýšené záhony včetně hlíny a osiva pro výukovou aktivitu „Květiny a jejich hmyzí opylovači“
+ pracovní listy (pro všechny MŠ i ZŠ)
Jablíčkové dny – moštování (putovní mini moštárny včetně jablek pro všechny MŠ)
Zasadíme, ochutnáme (ovocné keře, zahradnické náčiní, nakličovací misky, osivo pro MŠ)

Významným cílem místních akčních plánů ve vzdělávání je získání finančních prostředků na zajištění
technických a materiálních podmínek společného vzdělávání dětí a žáků v mateřských, základních a
základních uměleckých školách.
Za tím účelem realizační tým průběžně aktualizoval s řediteli zapojených škol Strategický rámec priorit
MAP do roku 2023 (nově až do roku 2027), jehož součástí jsou investiční priority ve vzdělávání od roku
2017 do roku 2023 (nově od 2021 do 2027). Aktualizace investičních priorit v MAP II byla vždy
schválena řídícím výborem daného projektu.
Animace škol
Ani v roce 2021 nebyly školy z našeho území ochuzeny o projekty šablon. Je pravdou, že rok 2021 byl
z pohledu šablon velice náročný, jak pro školy, tak pro nás na „MASce“. Školám byly prodlužovány
projekty šablon. Byly realizovány žádosti o změnu – např. projektové dny mimo školu byly měněny na
projektové dny ve škole, které lépe vyhovovaly aktuální epidemiologické situaci. Část škol však
preferovalo personální pozici.
V roce 2021 skončila jedna část škol v rámci projektů Šablon III. Šablony III. se nesly ve výrazném
poklesu výše dotace. U větších škol z území se jednalo o pokles řádově na polovinu. U menších škol
z území nebyl pokles výše dotace tak výrazný.
Řádově bylo v realizaci v určitém stupni rozpracování cca 52 projektů. Naše MAS je připravená se
školami spolupracovat i nadále.
Zabezpečení chodu kanceláře MAS – režie
Na podporu realizace aktivit strategie CLLD realizoval v roce 2021 Region HANÁ projekt s názvem
„Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region HANÁ II.“
Jde o „měkký“ projekt na mzdové prostředky a související výdaje na pracovníky kanceláře MAS –
hlavního manažera, projektové manažery, pořízení vybavení a další nezbytné výdaje (tzv. projekt
„Režie II.). Tento projekt končí k 31. 12. 2023. Projekt režií je ze strany Regionu HANÁ kofinancován
5%.
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Od roku 2022 by se měl paralelně rozjet projekt podpory režijních výdajů MAS pro nové plánovací
období EU 2021 – 2027. Již nyní je ovšem jasné, že dojde k posunu realizace nového projektu z důvodu
déletrvajícího vyjednávání podmínek pro období 2021 – 2027 ze strany států EU a celkově situací
s epidemií Covid-19.
Pomoc s přípravou a podáním drobných dotací
Pracovníci Regionu HANÁ, tak jako každoročně, pomáhali obcím, které projevily zájem, s přípravou
drobných žádostí do dotačních programů pro rozvoj venkova MMR (POV MMR), Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje či drobnými dotacemi z programů Ministerstva zemědělství ČR. Tyto
žádosti pro členské obce zpracovává kancelář MAS zdarma.
Zapůjčování technického vybavení
V roce 2021 bylo v majetku Regionu HANÁ z.s. následující vybavení: velkoprostorový stan, historický
stan, mobilní podium, ozvučovací aparatura a výstavní panely. Velkoprostorový stan byl vypůjčen
pouze 7x a to vzhledem k situaci kolem COVID-19. Menší historický stan byl vypůjčen celkem 2x,
výstavní panely 2x a mobilní podium nebylo zapůjčeno vůbec. Všechny stany, jak historický stan, tak
i velkoprostorový stan, jsou hojně využívány pro akce po celém regionu.
Propagační materiály
Nejžádanějším propagačním materiálem je kalendář, který MAS pravidelně již několik let vydává.
Kalendář na rok 2022 byl na téma „Namaluj svůj svět“. Pod tímto názvem uspořádal Region HANÁ
soutěž pro mladé výtvarníky ze škol a školek. Region HANÁ obdržel velký počet krásných maleb, z nichž
59 nejpovedenějších bylo otištěno právě v tomto kalendáři.

4) Hospodaření MAS
V roce 2021 hospodařil Region HANÁ s vyrovnaným rozpočtem. Naplno pokračovala realizace CLLD
i projektů MAP, které jsou průběžně předfinancovány poskytovatelem dotace. Mimo tyto projekty
probíhala realizace projektů Komunitní centra v Regionu HANÁ a Příměstské tábory. Přehledné
souhrnné informace o hospodaření Regionu HANÁ, jsou patrné z Výsledovky a Rozvahy 2021 a z Přílohy
k účetní uzávěrce. Tyto dokumenty jsou obsaženy v příloze Výroční zprávy za rok 2021.
Hospodaření Regionu HANÁ za rok 2021 bylo ověřeno nezávislým auditorem. Audit proběhl
v březnu 2022. Auditor nezjistil v hospodaření žádná pochybení. Audit je zveřejněn na webových
stránkách MAS: www.regionhana.cz.
Hospodařením MAS se také zabýval revizní výbor na svém zasedání 20. 4. 2022. Revizní výbor provedl
kontrolu hospodaření, inventarizaci za rok 2021, projednal účetní závěrku za rok 2021, projednal
zprávu nezávislého auditora, dále zkontroloval: plnění usnesení ze schůzí rady za rok 2021, výběr
projektů v rámci SCLLD, plnění usnesení z Valné hromady 2021 a výroční zprávu za rok 2021.

5) Přílohy
Příloha č. 1 - Rozvaha 2021
Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty 2021
Příloha č. 3 - Příloha k účetní závěrce 2021
Příloha č. 4 - Zpráva revizního výboru
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