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Vážení členové a příznivci,
předkládáme Vám Výroční zprávu MAS Partnerství venkova, z. s., která popisuje činnost
a hospodaření Místní akční skupiny v roce 2016.
I rok 2016 se nesl především ve znamení příprav a vyčkávání na nové programové období.
S novou strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), již téměř dokončenou, jsme
čekali na formulaci požadavků ze strany řídících orgánů jednotlivých operačních programů
a reagovali na jejich změny a úpravy. Je třeba podotknout, že hodnocení strategií CLLD v ČR
je mimořádně zdlouhavý proces, poznamenaný především nedostatečnou kapacitou
na straně odpovědných řídících orgánů.
Ani v tomto roce jsme nezaháleli a kromě přípravy nové SCLLD jsme se věnovali i některým
dalším projektům. Kancelář MAS se pak podařilo zachovat v chodu také díky finanční
podpoře ze strany Jihomoravského kraje, za což mu patří velký dík.
Ke dni vydání této výroční zprávy víme, že počátkem letošního roku nám byla SCLLD již
konečně schválena. Pevně tak doufáme, že s koncem roku 2016 se ukončilo zdlouhavé
přípravné období a začne nová práce s přípravou Výzev MAS k předkládání žádostí
o podporu. Příští měsíce a roky tedy nebudou jistě jednoduché, ale máme schválenou
Strategii MAS a tím pádem můžeme společně pracovat pro náš region.

Těšíme se na spolupráci.

Za celý tým MAS Partnerství venkova, z. s.

Ing. Pavel Šaršon, vedoucí pro realizaci Strategie MAS
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1. Profil organizace a její struktura
MAS Partnerství venkova vznikla 25. ledna 2005 jako občanské sdružení. Od 1. 1. 2014 je podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, její právní formou spolek a nyní užívá oficiální název
MAS Partnerství venkova, z. s. Jsme nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním posláním je
udržitelný rozvoj území obou našich regionů – Letovicka a Malé Hané.

Hlavní činnosti
Hlavní činností spolku je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě SCLLD
prostřednictvím místní akční skupiny. Jedná se zejména o tyto činnosti:







tvorba a realizace SCLLD v území působnosti spolku;
koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území působnosti spolku;
propagace území působnosti spolku a místních aktérů na něm působících;
podpora tvorby a propagace regionálních produktů;
podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí;
organizace odborných seminářů, konferencí, kulturních, vzdělávacích, osvětových a
společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost;
 vydávání bezplatně poskytovaných tiskovin a multimédií;
 podpora obnovy a rozvoje venkova v území působnosti spolku.

Území MAS Partnerství venkova, z. s.
Území působnosti MAS o rozloze přibližně 192 km2 se rozkládá v nejsevernější části Jihomoravského
kraje a zahrnuje 25 obcí ze 2 mikroregionů – Letovicka a Malé Hané:
Mikroregion Letovicko
Obec
Počet obyvatel
Deštná
226
Horní Poříčí
273
Horní Smržov
138
Křetín
500
Lazinov
161
Letovice
6 723
Míchov
164
Pamětice
249
Petrov
135
Prostřední Poříčí
279
Roubanina
131
Skrchov
113
Stvolová
163
Sulíkov
293
Vísky
253
Vranová
360
CELKEM
10 161

Svazek obcí Malá Haná
Obec
Počet obyvatel
Borotín
406
Cetkovice
741
Malá Roudka
206
Světlá
229
Šebetov
851
Uhřice
307
Úsobrno
421
Vanovice
533
Velké Opatovice
3 760
CELKEM
7 454

Počet obyvatel celkem (k 31. 12. 2016):
17 615
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Financování
Hlavním zdrojem financování MAS jsou evropské a národní fondy – Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova, Evropský fond pro regionální rozvoj a státní rozpočet. Další zdroje jsme získali
z rozpočtu Jihomoravského kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu (provoz EKIS). Jako doplňkový
zdroj pak sloužila vlastní podnikatelská činnost. Podvojné účetnictví pro MAS zpracovává na základě
mandátní smlouvy i nadále firma Kordo s.r.o. Tato společnost vede na základě smlouvy i mzdovou
agendu zaměstnanců MAS.

Organizační struktura v roce 2016
Stav členské základny MAS Partnerství venkova k 31. 12. 2016
Soukromý sektor
Subjekt
Právní forma
Sídlo
AGROSPOL, a. d.

družstvo

EKOTERM CZ s.r.o.

společnost s ručením omezeným

FAN-CLUB "BOP
KŘETÍNKA"

spolek

Hana Pokorná
Josef Hartl

FO podnikající
zákona
FO podnikající
zákona

dle

živnostenského

dle

živnostenského

Josef Havránek

zemědělský podnikatel

Josef Mahel

zemědělský podnikatel

KORDO s.r.o.

společnost s ručením omezeným

LEDEKO, a.s.

akciová společnost

Knínice u Boskovic 106
679 34
Pražská 870
679 61 Letovice
Sadová 1044/5
679 61 Letovice
Sulíkov – Vřesice 35
679 62 Křetín
Světlá 95
679 63 Velké Opatovice
Svárov 3
679 63 Velké Opatovice
Drválovice 27
679 61 Letovice
Pražská 870
679 61 Letovice
Pražská 76
679 61 Letovice

IČO
49447564
25307002
26542374
76183009
13712080
75137968
64338185
63475537
25308785
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Subjekt

Právní forma

MS Ochoza Vlkov

spolek

Orel jednota
Velké Opatovice

organizační jednotka sdružení

Petr Poláček

FO podnikající dle jiných zák. než
živnostenského a zákona o zemědělství

ŘKF Velké Opatovice

církevní organizace

SDH Horní Smržov

organizační jednotka sdružení

SK Cetkovice

spolek

ŠOV Vísky

spolek

TJ Sokol Vanovice

spolek

Tomáš Toul

zemědělský podnikatel

Veřejný sektor
Subjekt

Právní forma

Mikroregion Letovicko

svazek obcí

Svazek obcí Malá Haná

svazek obcí

Obec Vísky

obec

ZŠ Letovice

příspěvková organizace

MŠ Cetkovice

příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Křetín

příspěvková organizace

Sídlo
Meziříčko 3
679 61 Letovice
Pod Strážnicí 741
679 63 Velké Opatovice
Horní Smržov 77
679 61 Letovice
nám. Osvobození 10
679 63 Velké Opatovice
Horní Smržov 139
679 61 Letovice
Nádražní 198
679 38 Cetkovice
Vísky 94
679 33
Vanovice
679 33
Míchov 13
679 61 Letovice

Sídlo
Masarykovo nám.210/19
679 61 Letovice
Náves 168
679 38 Cetkovice
Vísky 96
679 33
Komenského 902/5
679 61 Letovice
Školní 204
679 38 Cetkovice
Křetín 142
679 62

Zájmové skupiny
Subjekt

Sektor

Zájmová skupina

Mikroregion Letovicko

veřejný

místní samospráva

Obec Vísky

veřejný

místní samospráva

Svazek obcí Malá Haná

veřejný

místní samospráva

EKOTERM CZ s.r.o.

soukromý

nezemědělské podnikání

Josef Hartl

soukromý

nezemědělské podnikání

KORDO s.r.o.

soukromý

nezemědělské podnikání

FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"

soukromý

volnočasové aktivity

MS Ochoza Vlkov

soukromý

volnočasové aktivity

Orel jednota Velké Opatovice

soukromý

volnočasové aktivity

SDH Horní Smržov

soukromý

volnočasové aktivity

SK Cetkovice

soukromý

volnočasové aktivity

TJ Sokol Vanovice

soukromý

volnočasové aktivity

MŠ Cetkovice

veřejný

vzdělávání
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IČO
72065109
75042070
49462946
62075225
71737707
43421008
22745882
43420923
18544215

IČO
70844160
70972818
00281263
62072897
70990239
75021528
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Subjekt

Sektor

Zájmová skupina

ŘKF Velké Opatovice

soukromý

vzdělávání

ŠOV Vísky

soukromý

vzdělávání

ZŠ a MŠ Křetín

veřejný

vzdělávání

ZŠ Letovice

veřejný

vzdělávání

AGROSPOL, a. d.

soukromý

zemědělské podnikání

Hana Pokorná

soukromý

zemědělské podnikání

Josef Havránek

soukromý

zemědělské podnikání

Josef Mahel

soukromý

zemědělské podnikání

LEDEKO, a.s.

soukromý

zemědělské podnikání

Petr Poláček

soukromý

zemědělské podnikání

Tomáš Toul

soukromý

zemědělské podnikání

Struktura členské základny

veřejný; 6;
25%

soukromý;
18; 75%

zemědělsk
é
podnikání;
7; 29%

místní
samosprá
va; 3; 12%

vzdělávání
; 5; 21%

nezemědě
lské
podnikání;
3; 13%

volnočaso
vé
aktivity; 6;
25%

Orgány MAS Partnerství venkova, z. s. k 31. 12. 2016
Valná hromada
Tvoří ji zástupci všech členů MAS. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Její jednání je
upraveno jednacím řádem. Valná hromada se schází minimálně jednou ročně. Je usnášeníschopná,
pokud je přítomna nadpoloviční většina členů spolku a současně veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Řídící výbor
Řídící výbor je řídícím orgánem MAS. Členové řídícího výboru jsou voleni z členů spolku, přičemž
veřejný sektor nebo jakákoli ze zájmových skupin může být v řídícím výboru zastoupena jen tak, aby
neměla více než 49 % hlasovacích práv. Má 7 členů a je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční
většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
řídícího výboru. Při rozhodování je hlasovací právo členů řídícího výboru rovné. Jeho jednání je
upraveno jednacím řádem.
Předseda řídícího výboru je zároveň předsedou spolku a jeho statutárním orgánem.
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Složení výboru:
Člen

Zástupce

Sektor

Zájmové skupina

Obec Vísky (= předseda)
KORDO s.r.o.
LEDEKO a.s.
Orel jednota Velké Opatovice
ŘKF Velké Opatovice
SK Cetkovice
ZŠ Letovice

Ing. Stanislav Kamba
Jitka Pospíšilová
Ing. Stanislav Šaršon
Jiří Korbel
Mgr. Miroslav Hřib
Mgr. Petr Horák
Mgr. Miloš Randula

veřejný
soukromý
soukromý
soukromý
soukromý
soukromý
veřejný

místní samospráva
nezemědělské podnikání
zemědělské podnikání
volnočasové aktivity
vzdělávání
volnočasové aktivity
vzdělávání

Revizní komise
Revizní komise kontroluje hospodaření a monitoruje činnost MAS. Členové revizní komise jsou 3,
musí být voleni z členů spolku. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů revizní komise. Při
rozhodování je hlasovací právo členů revizní komise rovné. Její jednání je upraveno jednacím řádem.
Revizní komise volí z řad svých členů předsedu – revizora, který svolává a řídí její jednání a podává
valné hromadě zprávu o činnosti revizní komise.
Složení komise:
Člen

Zástupce

Sektor

Zájmové skupina

ZŠ a MŠ Křetín (= revizor)
FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"
MS Ochoza Vlkov

Mgr. Ivana Pfefrová
Radovan Plšek
Luděk Elbl

veřejný
soukromý
soukromý

vzdělávání
volnočasové aktivity
volnočasové aktivity

Výběrová komise
Výběrová komise posuzuje předložené projekty a na základě hodnotících kritérií je doporučuje
řídícímu výboru ke schválení. Má 5 členů, kteří jsou voleni ze subjektů, které na území spolku
prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje
více než 49 % hlasovacích práv.
Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a zároveň je
počet přítomných členů ze soukromého sektoru stejný nebo vyšší než počet přítomných členů
z veřejného sektoru. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
výběrové komise. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.
Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její jednání.
Složení komise:
Člen

Zástupce

Sektor

Zájmové skupina

Ing. Petr Poláček (= předseda)
AGROSPOL, a.d.
Mikroregion Letovicko
Svazek obcí Malá Haná
ŠOV Vísky

Ing. Petr Poláček
Ing. Ladislav Menšík
Mgr. Bc. Monika Trlíková
Ing. Zdeněk Toul
Ing. Leopold Širůček

soukromý
soukromý
veřejný
veřejný
soukromý

zemědělské podnikání
zemědělské podnikání
místní samospráva
místní samospráva
vzdělávání

Jednání orgánů MAS
Valná hromada
Valná hromada se v průběhu roku 2016 sešla dvakrát. První jednání proběhlo dne 11. 2. 2016.
Hlavním bodem jednání bylo schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS na
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období 2014 - 2020 (SCLLD). Dále byla na tomto jednání opětovně zvolena současná výběrová
komise, které uplynulo jednoleté volební období (aktuální složení výběrové komise viz výše).
Výroční valná hromada se konala 12. 5. 2016. Byla zde projednána a schválena Zpráva revizní komise
a Výroční zpráva MAS za rok 2015 včetně výsledků hospodaření za rok 2015. Byly zde také podány
informace k novému programovému období a aktuálnímu stavu Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS.
Řídící výbor
V průběhu roku 2016 se řídící výbor MAS sešel třikrát. První jednání se uskutečnilo 7. 6. 2016 a jeho
hlavním obsahem bylo Projednání úprav SCLLD dle požadavků Řídícího orgánu (ŘO) po hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti. Přítomní členové zde byli seznámeni s požadavky ŘO IROP na
úpravy a doplnění naší Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) po hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti a byly zde představeny konkrétní změny, které bylo nutné
v dokumentu provést.
Druhá schůze Řídícího výboru proběhla 22. 9. 2016. Svolána byla především z důvodu nutnosti
projednat další úpravy SCLLD dle požadavků řídících orgánů IROP, PRV a OP Z po věcném hodnocení.
Manažeři MAS zde seznámili přítomné členy řídícího výboru s požadavky řídících orgánů jednotlivých
operačních programů – IROP, PRV, OP Zaměstnanost – na další vlnu úprav a doplnění naší SCLLD po
věcném hodnocení a představili jednotlivé změny, které byly potřeba dle nadřízených orgánů do
Strategii ještě dodatečně zapracovat. Změny se v tomto případě projevily zejména v přílohách
Strategie – ve finančním plánu a v indikátorech. Finanční plán byl upraven s ohledem na specifika
jednotlivých operačních programů a předpokládané posuny v možných termínech čerpání podpory.
V tabulce indikátorů byl doplněn podrobnější popis stanovení hodnot. Nezbytných úprav se dočkala i
jednotlivá opatření/fiche v důsledku zpřesnění pravidel a souvisejících dokumentů vydaných až po
datu odevzdání strategie.
Poslední schůzka Řídícího výboru se konala v závěru roku, 14. 12. 2016. A opět se jednání týkalo
úprav SCLLD. Jednalo se o projednání a zapracování posledních připomínek týkající se naší SCLLD dle
požadavků příslušných orgánů IROP a OP Z, a to již po 2. věcném hodnocení. Přítomní členové
Řídícího výboru zde byli seznámeni s výsledky 2. kola věcného hodnocení SCLLD. Následně byly
představeny konkrétní připomínky řídících orgánů jednotlivých operačních programů – IROP a OP Z –
na úpravy a doplnění naší SCLLD a způsob, jakým byly vypořádány. Změny se projevily zejména
v přílohách strategie – ve finančním plánu a v indikátorech. Konkrétní finanční částky ve finančním
plánu zůstaly beze změn, upravena byla struktura a popisky tabulek tak, aby přesně odpovídaly vzoru
dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020
(MPIN). V tabulce indikátorů byl upřesněn popis stanovení některých hodnot, případně přímo
hodnoty. Drobné úpravy byly provedeny i v popisu některých opatření obou upravovaných
programových rámců.
Revizní komise
V roce 2016 se také jedenkrát sešla revizní komise, a to 28. 4. Na jednání byla projednána Výroční
zpráva MAS za rok 2015, kterou si komise prošla bod po bodu a následně ji doporučila valné hromadě
ke schválení.
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Revizní komise rovněž provedla kontrolu hospodaření, plnění rozpočtu a posouzení závěrečného účtu
MAS za rok 2015. Závěry této kontroly jsou popsány ve Zprávě revizní komise za rok 2015.
Výběrová komise
V průběhu roku 2016 neproběhla žádná schůzka Výběrové komise MAS. Důvodem byl fakt, že v roce
2016 nebyla dosud ze strany řídících orgánů schválena k podpoře Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS na období 2014-2020 a nebylo tedy možné vyhlašovat jednotlivé Výzvy a
hodnotit projekty.

Zaměstnanci
V roce 2016 pracovali v MAS na HPP zaměstnanci:
 Pavel Šaršon (leden – prosinec),
 Iva Přichystalová (leden – prosinec).
Zaměstnanci MAS pracují v pronajaté kanceláři v budově firmy Ekoterm CZ s.r.o. v Letovicích, na ulici
Pražská 870.

2. Aktivity v roce 2016
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020
Rok 2016 byl pro MAS ve znamení zapracování formálních a věcných připomínek ze strany
jednotlivých Řídících orgánů Operačních programů (IROP, OP Z, PRV) do naší integrované strategie
(SCLLD). Při přípravě i jednotlivých úpravách naší strategie komunitně vedeného místního rozvoje
byla vždy snaha dodržovat principy naplňující přístup „zdola - nahoru“.
Vzhledem k neúměrnému zdržení schvalování strategií jednotlivých místních akčních skupin ze strany
Řídících orgánů, se celý rok 2016 nacházela naše místní akční skupina v přípravné fázi.
Informace o termínech odevzdání SCLLD:
Zpracovanou SCLLD jsme odevzdali 14. března 2016 k hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti. Po tomto hodnocení nám byla 31. května 2016 Žádost vrácena k doplnění. Všechny
připomínky v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti jsme do SCLLD zapracovali a znovu
odeslali na Řídící orgán. Dne 23. června 2016 jsme obdrželi zprávu o splnění kritérií formálních
náležitostí a přijatelnosti naší SCLLD. Žádost tedy byla následně postoupena do věcného hodnocení.
Dne 31. srpna 2017 byl naší MAS doručen výsledek 1. kola věcného hodnocení SCLLD, v rámci kterého
nám byla strategie vrácena k přepracování. Upravenou SCLLD po věcném hodnocení jsme odeslali na
Řídící orgán. Zpráva o výsledku 1. vlny věcného hodnocení byla MAS doručena 16. listopadu 2016.
SCLLD nám byla podruhé vrácena k zapracování některých dalších připomínek ze strany ŘO IROP.
Strategii jsme znovu přepracovali dle požadavků IROP a odeslali do 2. kola věcného hodnocení ke
schválení.
Dne 25. ledna 2017 byla naší MAS doručena zpráva, že Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje naší MAS již splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů a byla tedy
konečně schválena k podpoře. Některé potřebné podklady k vyhlašování výzev nám pak byly ze
strany Řídících orgánu zaslány ještě v průběhu února 2017.

9
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Programové rámce dle schválené SCLLD
Níže je uveden přehled Programových rámců dle konečné verze SCLLD po všech úpravách a přehled
alokací jednotlivých opatření/fichí.
Programový rámec 1: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Finanční alokace pro IROP na celé programové období: 23 703 290 Kč
Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy
Opatření je zaměřeno na zvyšování bezpečnosti chodců a bezbariérovosti veřejné dopravy, která
povede ke zlepšení dostupnosti služeb veřejnou dopravou. Vyšší podíl osob využívajících veřejnou
dopravu povede ke snížení ekologické zátěže a bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí.
Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury
Opatření podporuje zvyšování bezpečnosti cyklodopravy a jejího podílu v osobní přepravě.
Podporovány budou cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
Vyšší podíl osob využívajících cyklodopravu povede ke snížení ekologické zátěže a bude mít příznivý
vliv na kvalitu životního prostředí i zdraví obyvatel.
Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání – investice
Opatření povede k rozvoji oblasti sociální podnikání, která je na území MAS dosud velmi málo
rozvinutá. Sociální podnik nabízí pracovní uplatnění lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na
pracovním trhu, a tím přispívá ke snižování nezaměstnanosti. Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu
práce patří osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, matky s
malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny.
Kromě podpory vzniku nových podnikatelských aktivit bude podporován také rozvoj, rozšiřování
kapacit a inovativní řešení ve stávajících sociálních podnicích. Požadován je růst počtu zaměstnaných
osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců.
Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány
prostřednictvím OP Zaměstnanost. Z IROP nebude podporováno financování provozních nákladů.
Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení
Podpora bude směřovat ke službám terénního a ambulantního charakteru, k deinstitucionalizaci a ke
službám pobytového charakteru, které odpovídají současným principům sociálního začleňování.
Podpořeny budou i služby primární prevence, které mají komunitní charakter. Sociální byty slouží
jako infrastruktura pro sociální začleňování. Cílem opatření je zvýšení kvality života cílových skupin
obyvatel (osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním
postižením a osoby v bytové nouzi).
Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky
Opatření je zaměřeno na podporu zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s důrazem na
rozvoj klíčových kompetencí (= komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní
vědy, schopnost práce s digitálními technologiemi) žáků. Důraz bude kladen na zvýšení kvality výuky a
zajištění odpovídajících prostor a kapacit.
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Programový rámec 2: Program rozvoje venkova
Finanční alokace pro PRV na celé programové období: 11 374 040 Kč
Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest
Fiche je zaměřena na investice do infrastruktury související s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest
včetně souvisejících objektů a technického vybavení. Cílem je lepší přístup k lesním pozemkům.
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním
lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.
Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest
Fiche je zaměřena na investice do infrastruktury související s rekonstrukcí a výstavbou polních cest
včetně souvisejících objektů a technického vybavení. Cílem je lepší přístup k zemědělským
pozemkům. Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a
budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest.
Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Cílem je podpora drobných podnikatelů v regionu, zejména rozvoj sektoru služeb a venkovského
cestovního ruchu. Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností:
 stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny,
 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost.
Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Cílem je
modernizovat zemědělskou výrobu v území MAS. Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v
živočišné a rostlinné výrobě:
 investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro
školkařskou produkci,
 investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu,
 investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje
zemědělských produktů. Cílem fiche je diverzifikace zemědělské produkce a její propagace na území
MAS. Možné oblasti podpory:
 investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch,
 pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení,
značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů),
 investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování, apod.
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Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k
efektivnímu zpracování dřeva. Cílem je rozvoj lesnických činností. Podpora je poskytována na pořízení
strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích:
 stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování,
 stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
 výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení, apod.
Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců
Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do
dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné
investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu:
 společné pořízení strojů, technologie a vybavení,
 stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku,
 pořízení počítačového softwaru,
 propagační činnost, apod.
Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS
Podpora je zaměřena na projekty, které vykazují hodnotu přidanou spoluprací, tzn. výstupy projektu
by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. Témata projektů spolupráce:
 podpora místní produkce,
 informační a propagační akce a činnosti,
 podpora a propagace místních tradic,
 společné vzdělávání,
 volnočasové činnosti.
Programový rámec 3: Operační program Zaměstnanost
Finanční alokace pro OPZ na celé programové období: 8 851 510 Kč
Opatření OPZ č. 1 Sociální podnikání – neinvestice
Cílem opatření je vznik a rozvoj nových aktivit v oblasti sociálního podnikání prostřednictvím podpory
neinvestičních výdajů. Podporované aktivity zahrnují:
 provozování sociálního podnikání,
 vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny,
 vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku
financovaných z přímých nákladů projektu
 marketing sociálního podniku (pouze jako doplňková aktivita k výše jmenovaným).
Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů
Cílem opatření je vznik nových pracovních míst a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů z cílových skupin
na trhu práce prostřednictvím jejich zvyšování motivace a kvalifikace ve vazbě na potřeby lokálního
trhu práce.

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z.. s. za rok 2016

13

Podporované aktivity zahrnují:
 vytváření nových pracovních míst – příspěvek zaměstnavatelům na úhradu mzdových nákladů na
nově vytvořená místa pro příslušníky cílových skupin,
 umístění příslušníků cílových skupin na uvolněná pracovní místa – příspěvek zaměstnavatelům na
mzdu,
 flexibilní formy zaměstnání – mzdové příspěvky na vytváření nových pracovních míst místa na
zkrácený úvazek, sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku apod. pro
příslušníky cílových skupin,
 zahájení podnikatelské činnosti – především vzdělávání a poradenství před zahájením podnikání a
v návaznosti po zahájení podnikání,
 rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (jazykové vzdělávání, PC
kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills, podpora čtenářské a numerické gramotnosti apod.)
– pouze jako doplňková aktivita, která přímo vede k uplatnění na trhu práce,
 doprovodná opatření: služby typu dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické
poradenství, poradenství o oblasti bydlení apod.
Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života
Cílem opatření je zvýšit zapojení rodičů na trh práce prostřednictvím podpory prorodinných opatření.
Podporované aktivity zahrnují:
 zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení pro děti
mladšího školního věku (typu školní družiny, kluby),
 příměstské tábory pro děti mladšího školního věku v době školních prázdnin,
 dětské skupiny pro podniky i veřejnost (vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; živnosti volné a vázané dle
živnostenského zákona).
Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity
Cílem opatření je zvýšit dostupnost sociálních služeb a snížit tak riziko sociálního vyloučení osob.
Podporované aktivity zahrnují:
 terénní a ambulantní sociální služby s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení
osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených (v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb.; i nad rámec či mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. se společensky prospěšným
charakterem, nikoli komerčním)
 odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. (pobytová forma),
 komunitní sociální práce jako prostředek sociálního začleňování nebo prevence sociálního
vyloučení,
 aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do
samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání,
 aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a jejich rodinné příslušníky, pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na
návykových látkách,
 aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci
sociálního vyloučení (např. získávání základních sociálních a profesních dovedností, pracovní
rehabilitace atd.),
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 aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin (posilování
finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, dluhové poradenství atd.),
 aktivity zaměřené na podporu neformální péče (tj. péče poskytovaná v rámci rodin nebo komunit
osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními
poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní péče (např. terénní
mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby pečující atd.),
 aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém
území (podpora obcí typu I. ve výkonu sociální práce, dostatečné personální zajištění výkonu
sociální práce), pokrytí území MAS sociálními a dalšími navazujícími službami.
Animace škol
V rámci animace škol uspořádala naše MAS ve spolupráci s MAS Boskovicko PLUS 2 semináře. První
seminář se konal 27. 6. 2016 ve školících prostorách hotelu Pod Zámkem v Boskovicích a byl určen
zástupcům základních a mateřských škol na území MAS Partnerství venkova a MAS Boskovicko PLUS.
Hlavním tématem byly nové šablony pro mateřské a základní školy. Druhý seminář uspořádala MAS
Partnerství venkova opět ve spolupráci s MAS Boskovicko PLUS. Seminář se konal 15. 7. 2016
v zasedací místnosti Městského úřadu v Boskovicích a byl znovu určen pro ZŠ a MŠ z regionu obou
MAS. Tento seminář byl již zaměřen na praktické informace týkající se práce s IS KP 14+ (Informační
systém koncového příjemce). Zástupci škol si mohli v rámci semináře pod dohledem školitele na
svém notebooku vyzkoušet jednotlivé kroky při přípravě žádosti o dotaci na šablony, které je nutné
v tomto informačním systému provést pro úspěšné podání žádosti.
V kanceláři MAS pak bylo možné konzultovat realizaci projektů šablon, zadávání veřejných zakázek,
podmínky povinné publicity, zadávání dat do systému ISKP 14+, apod.
Příjem projektů žadatelů
V roce 2016 neměla naše MAS dosud schválenou SCLLD, nebylo proto možné vyhlašovat výzvy
k předkládání projektů.
MAS poskytovala v průběhu celého roku konzultace žadatelům, týkající se nového programového
období a změn, které je možné očekávat.
Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice
je projekt podpořený v rámci výzvy MŠMT a OP VVV 005_15_005, která se vztahovala na celé území
České republiky. Cílem projektu bylo podpořit procesy vedoucí ke zvýšení kvality úrovně vzdělávání,
spolupráce, informovanosti a plánování v oblasti školství. Projekt probíhal od 1. 3. 2016 do 31. 8.
2017 a výstupem je strategický dokument MAP ORP Boskovice.
Zpracovatelem MAP ORP Boskovice byla MAS Boskovicko PLUS, která projekt realizovala v úzké
spolupráci s naší MAS Partnerství venkova, protože právě tyto dvě MAS zahrnují území ORP
Boskovice. V rámci realizace projektu probíhaly pracovní schůzky a jednání pracovních skupin i různé
vzdělávací akce nejen pro učitele.
Co se vlastně skrývá pod touto zvláštní zkratkou MAP? MAP = Místní akční plán (V našem kontextu
hovoříme o oblasti vzdělávání):
Místní - vzniklý strategický dokument se váže na konkrétní území. Jelikož jsou tyto místní akční plány
děleny podle obcí s rozšířenou působností (ORP), je MAP zpracován pro území našeho ORP, tedy ORP
Boskovice. Navíc projevily ještě dvě obce mimo území ORP Boskovice velký zájem, abychom
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zpracovali plán i pro ně. Přesné území spadající do našeho MAP je tedy celé ORP Boskovice +
Doubravice nad Svitavou a Býkovice (obce z ORP Blansko). Akční - strategii jsme zpracovávali
v interakci a v kontaktu se všemi zainteresovanými subjekty. Do projektu byli zapojeni:
-

realizační tým
zástupci zřizovatelů škol
zástupci ZŠ a MŠ
zástupci organizací neformálního vzdělávání
zástupci ZUŠ
zástupce kraje a zástupce KAP (krajský akční plán)
zástupci rodičů

Strategie pak byla vytvářena na základě společných jednání, setkání, interakcí a samozřejmě za
přispění odborníků na vzdělávání a strategické plány.
Plán - v rámci projektu vznikla strategie zaměřená na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a
žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolní a základní vzdělávání a neformální
vzdělávání.
Cílem MAP bylo zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Probíhala různá společná informování a
předávání zkušeností, setkávání či společná vzdělávání. Chtěli jsme tak přispět k systémovému
zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím dlouhodobého plánování, k orientaci na kvalitní vzdělávání a
dále také podporovat školy se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka a v neposlední řadě
také zlepšit spolupráci v území.
Místní akční plán vzdělávání ORP Boskovice je tedy souhrnným dokumentem zpracovávaným za
široké aktivní účasti zainteresovaných skupin a zahrnuje několik částí, především:
a) Analytickou část - analytická část obsahuje kromě analýzy stávajících dokumentů také analýzu
vyvolanou plánováním specifických témat a zjišťování a analýzu problémů na území ORP
Boskovice.
b) Strategický rámec - strategická část dokumentu vznikla důsledně s využitím komunitního principu
plánování, tj. za aktivní spolupráce všech cílových skupin a aktérů vzdělávání v regionu. Takto se
s využitím všech relevantních dat a dotazníků podařilo stanovit vizi, priority a cíle rozvoje
vzdělávání dle všeobecné struktury metody strategického plánování, přičemž základním
východiskem pro jejich stanovení byla SWOT-3 analýza pro každou z oblastí, analýza problémů,
které vyplývají mimo jiné z analytické části, a především však celková a široká analýza
problematiky vzdělávání v řešeném území.
c) Akční plán (roční akční plán) - zahrnuje akční plány na školní rok 2016-2017, na školní rok 20172018 a rovněž plánovaný projekt spolupráce.
d) Aktivity spolupráce – poskytuje přehled aktivit, které školy/školská zařízení provozují během
školního roku.
e) Implementační část - popisuje strukturu MAP a podstatu práce jeho jednotlivých složek.
Kompletní Strategický dokument MAP ORP Boskovice včetně příloh je dostupný na:
http://www.masboskovickoplus.cz/strategicky-dokument-map-boskovice/d-2430/p1=2175
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Jednání pracovních skupin MAP:

Příprava strategických dokumentů obcí
I v roce 2016 jsme pokračovali v dříve započaté činnosti týkající se zpracování rozvojových
dokumentů obcí, a to především těch, které spadají do územní působnosti MAS. Program rozvoje
obce (PRO) je strategický dokument obce, který stanovuje hlavní oblasti jejího rozvoje. PRO
stanovuje, jakým směrem se bude obec v následujících letech ubírat a jakých cílů chce dosáhnout.
V neposlední řadě pak formuluje způsoby, jak těchto svých potřeb dosáhnout. Kvalitně připravený
plánovací dokument obce zvyšuje rovněž připravenost obcí k získání dotací, které jsou mnohdy pro
rozvoj obce zásadní.
K zajištění vysoké kvality zpracovaného dokumentu byla vždy potřeba úzká spolupráce ze strany
obce. V opačném případě by výsledný produkt dostatečně neodrážel skutečné potřeby obce. PRO je
složen ze dvou základních částí – analytické a návrhové. Jeho zpracování probíhalo vždy dle
doporučené metodiky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Analytická část dokumentu
charakterizuje obec z pohledu základních oblastí (území, obyvatelstvo, hospodářství, apod.). Tato
část tedy zachycuje základní fakta o obci a popisuje vývoj jednotlivých oblastí života obce. Z poznatků
analytické části jsou následně stanovena východiska pro návrhovou část, kde jsou zachyceny základní
(klíčové) podněty pro návrhovou část (silné stránky, slabé stránky).
V návrhové části dokumentu je zpracována strategická vize, představující dlouhodobý obraz
o budoucnosti obce zahrnující představy a priority, prostřednictvím kterých by se měla obec
postupně měnit a zlepšovat. Návrhová část pak popisuje i nástroje (opatření a jednotlivé rozvojové
aktivity), prostřednictvím kterých bude vize obce naplňována.
Důležitým podkladem pro návrhovou část byly vždy i výsledky dotazníkového šetření, v rámci kterého
byli do přípravy dokumentu zapojeni i občané dané obce a mohli se tak k připravovanému
dokumentu vyjádřit.
Doufáme, že jsme prostřednictvím zpracování těchto strategických dokumentů určitým dílem přispěli
k rozvoji našeho venkovského regionu.

Provoz EKIS
Díky podpoře z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byla i v uplynulém roce 2016 zajištěna činnost
Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS) v Blansku. Toto poradenské středisko
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naše MAS úspěšně provozuje již od roku 2012. Jeho sídlo se nachází v budově bývalého Okresního
úřadu v Blansku.
EKIS poskytuje pro všechny zájemce bezplatné energetické poradenství. Na konzultaci mohli přijít
nejen občané, ale také podnikatelé či zástupci veřejné správy. Poradenství v našem EKIS vykonávali
kvalifikovaní energetičtí odborníci.
Kromě osobních konzultací bylo možné využít poradenství také prostřednictvím internetové
poradny i-EKIS dostupné přímo z webových stránek MAS. Zájemci zde mohli zasílat dotazy pomocí
on-line formuláře.
Konzultovat bylo možné například problematiku způsobu vytápění, úspor energií, zateplování a další
související oblasti, např. dotační program „Nová zelená úsporám“ apod. Cílem EKIS je přispět ke
zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení
energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností
a efektivním využitím zdrojů energie.
Podrobnější informace k EKIS jsou k dispozici na našem webu www.maspartnerstvi.cz/ekis/.

Iniciativa Milion ovocných stromů
Iniciativa Milion ovocných stromů pro krajinu vzešla ze
společné snahy místních akčních skupin o záchranu a propagaci
tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku.
Cílem programu je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené
zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce,
a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i
zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu.
Pilotní aktivity iniciativy Milion ovocných stromů pro krajinu byly odstartovány na základě spolupráce
MAS v Jihomoravském kraji, kdy v rámci realizace projektu „Aktivizace rozvojového potenciálu
Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020“ byla vytvořena
speciální Metodika výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a také webové
stránky projektu www.milionstromu.cz. Prostřednictvím tohoto webu bude Metodika dostupná všem
zájemcům o problematiku výsadby ovocných stromů. Projekt, jehož nositelem je Krajské sdružení
Národní sítě MAS ČR Jihomoravského kraje, byl realizován za podpory Jihomoravského kraje na
území místních akčních skupin v jeho území. Do tohoto projektu se zapojila také naše MAS
Partnerství venkova.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení adaptace Jihomoravského kraje na klimatickou změnu. Proti
nepříznivým klimatickým důsledkům lze bojovat výsadbou vhodných druhů stromů v krajině.
Významnou aktivitou projektu byla snaha o oživení zájmu o pěstování ovocných stromů. Stromy jsou
živé organismy s velkým vlivem na okolí, vytváří biotopy pro další rostliny a organismy.
Prostřednictvím výsadeb lze v krajině vytvořit příznivé zvlhčující a ochlazující mikroklima. MAS
zorganizovala informační seminář k výsadbě stromů a vytvořila zásobník projektů na výsadbu stromů
ve svém území. V neposlední řadě MAS podpořila finančním příspěvkem také nákup ovocných
stromků pro samotnou výsadbu.
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Výsadby na území MAS Partnerství venkova:

Projekt „Malý technik“
Místní akční skupina Boskovicko PLUS ve spolupráci s naší MAS Partnerství
venkova úspěšně zrealizovala projekt Malý technik. Tímto projektem navázala na
předchozí rovněž velmi úspěšný projekt Technické školky, který byl výsledkem
spolupráce MAS Boskovicko PLUS a MAS Brána Brněnska a bylo do něj zapojeno
celkem 24 mateřských škol z území těchto dvou MAS. Cílem projektu Malý technik
bylo pokračovat v rozvoji technických dovedností i na základních školách. Tento
projekt měl rovněž návaznost na realizaci Místního akčního plánu v oblasti
vzdělávání v ORP Boskovice, což je důležitý strategický dokument v oblasti školství pro celé ORP
Boskovice. Poskytovatelem dotace byl Jihomoravský kraj. Celkové náklady projektu pak činily 200 000
Kč.
Podstatou projektu bylo především zvýšit manuální zručnost a technické myšlení dětí na prvním
stupni ZŠ, a to prostřednictvím práce se stavebnicemi MERKUR, které byly do jednotlivých škol
zapojených do projektu dodány. Základní školy tak byly vybaveny potřebným materiálem, který pak
mohou využívat i po ukončení projektu. Tato známá česká stavebnice je vyráběna již 80 let a vyrostly
na ní celé generace dětí. Na projektu Malý technik se podílelo celkem 6 základních škol, vždy jedna
z každého mikroregionu na území ORP Boskovice. Z území MAS Boskovicko PLUS se jednalo o školy
v Benešově, Kunštátě, Olešnici a Svitávce a z území MAS Partnerství venkova šlo o školy ve Vanovicích
a Vískách.
Žáci se učili pracovat se stavebnicí tak, že skládali různé sestavy od nejjednodušších po složitější a
postupně získávali statut dříve u řemeslných cechů dobře známý - učeň, tovaryš, mistr. Hlavním cílem
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bylo posílit u dětí zájem pro práci s touto mechanickou stavebnicí, aby mohly procvičovat a rozvíjet
svoji manuální zručnost a také prostorovou představivost při práci s plánky.
Na konci projektu proběhla závěrečná konference v Zámeckém skleníku v Boskovicích. Zde proběhla
rychlostní soutěž mezi dětmi zapojených škol ve skládání jednoho typu výrobku z Merkuru. Tři
nejrychlejší si pak odnesly věcné ceny a obdarovány byly také všechny školy zapojené do projektu.
Jednou z lákavých cen pro ty nejšikovnější z každé zapojené školy byl také zájezd do Muzea
stavebnice MERKUR v Polici nad Metují.
Součástí konference byla i debata o Místním akčním plánu v oblasti vzdělávání na území ORP
Boskovice. V samotném závěru konference pak zástupci stavebnice MERKUR poutavým způsobem
prezentovali vývoj této stavebnice a její uplatnění v praxi včetně názorných ukázek zajímavých
produktů.
Věříme, že tento projekt přispěl k technickému rozvoji u dětí základních škol a bude jim přínosem
i v dalším stupni vzdělávání.
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3. Zpráva o hospodaření MAS v roce 2016
Rozvaha k 31. 12. 2016
(v tisících Kč)
AKTIVA
Stav k prvnímu
dni účetního
období

A
Dlouhodobý majetek celkem
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III.
Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B
Krátkodobý majetek celkem
I.
Pohledávky
II.
Ostatní přímé daně
III.
Nároky na dotace
IV.
Jiné pohledávky
V.
Dohadné účty aktivní
C
Krátkodobý finanční majetek celkem
I.
Pokladna
II.
Účty v bankách
D
Jiná aktiva celkem
I.
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

0
0
1196
0
-1196
882
0
1
0
0
881
944
185
759
0
0
1826

Stav k poslednímu
dni účetního
období

0
0
1196
0
-1196
539
0
0
0
0
539
391
17
37
1
1
931

PASIVA
Stav k prvnímu
dni účetního
období

A
Vlastní zdroje celkem
I.
Jmění celkem
II.
Výsledek hospodaření celkem
B
Cizí zdroje celkem
I.
Rezervy celkem
II.
Dlouhodobé závazky celkem
III.
Krátkodobé závazky celkem
IV.
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

511
307
204
1315
0
0
1315
0
1826

Stav k poslednímu
dni účetního
období

711
307
404
220
0
2
218
0
931
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
(v tisících Kč)
NÁKLADY
Označení
A I.
A II.
A III.
A IV.
A V.
A VI.

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem
A VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
A VIII. Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM

16
221
759
4
1

Činnost
hospodářská
0
4
0
1
14

0

0

0

0
0
1001

20
0
39

20
0
1040

80

Činnost
hospodářská
111

celkem
191

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

200
848
1128

0
0
111

200
848
1239

hlavní

celkem
16
225
759
5
15

VÝNOSY
Označení
B I.
B II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnitroorganizačních zásob
celkem
B III.
Aktivace celkem
B IV.
Ostatní výnosy celkem
B V.
Tržby z prodeje majetku, zaúčtování rezerv
a opravných položek celkem
B VI.
Přijaté příspěvky celkem
B VII.
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM

hlavní

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016
Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhl. 504/2002 Sb., kterou se provádějí
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Obecné účetní zásady a způsoby oceňování v účetní
závěrce jsou v souladu s tímto zákonem.
Účetní období a rozvahový den
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2016.
Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od firmy Cígler Software, a.s. .Veškeré
účetní záznamy a doklady jsou uschovány v sídle účetní jednotky.
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Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Přehled hospodaření za rok 2016 byl schválen valnou hromadou a výsledek hospodaření byl
převeden na účet 932 Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů.
Odpisy majetku a úpravy odpisů (dotace) jsou prováděny jedenkrát ročně. Doba účetního
odepisování byla stanovena shodně se zařazením do odpisových skupin podle zákona o dani z příjmu.
Dlouhodobý nehmotný majetek nebyl pořízen. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena pořízení je
vyšší než 40 000,-- Kč účtujeme na účtech 022 a dále pak odepisujeme dle sazeb zákona o dani z
příjmu pomocí účtu 082 a 649 (úpravy odpisů).
Majetek neuvedený v rozvaze
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nebyl v tomto účetním období pořízen.
Pořízený majetek v roce 2016
V účetním období nebyl pořízen žádný majetek.
Zásoby
V účetním období nebylo o zásobách účtováno.
Závazky
Na konci účetního období byly evidovány žádné úvěry, bezúročná půjčka od Ing. Kamby ve výši
100000,-- Kč, zúčtovací vztahy se zaměstnanci ve výši 24 870,-- Kč, institucemi soc. zabezpečení,
zdrav. pojišťovnami a FU v výši 13 621,-- Kč. Závazky vůči dodavatelům ve výši 79 773,-- Kč
Pohledávky
Do ostatních pohledávek byla zahrnuta poskytnutá záloha ve výši 150,-- Kč a předpis dotace z IROPU
ve výši 538 713,60 Kč.
Náklady příštích období
Na konci účetního období byly evidovány ve výši 1102,-- Kč .
Používání cizí měny v účetnictví
V průběhu účetního období roku 2016 nebyly prováděny účetní operace v cizí měně.
Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky
K významným událostem mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo.
Významné výnosy (příjmy)
Tržby z prodeje služeb – poradenská činnost 190 750,-- Kč . Dále byl přijat dar ve výši 200 000,-- Kč.
Významné náklady – služby
Během roku 2016 nebyly žádné významné náklady.

