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Vážení členové a příznivci,
rok 2011 byl pro naši organizaci významný v mnoha ohledech. Naše MAS již druhým
rokem realizovala prostřednictvím vybraných projektů Strategický plán Leader s názvem
„Partnerství venkova – prosperita regionu“. Do práce byly zapojeny všechny zvolené
orány MAS a v tomto roce byla vyhlášena a zadministrována 1 výzva.
Pevně věříme, že i další roky, které spolu s financemi přinesou i možnost výrazně zlepšit
kvalitu života na Letovicku a Malé Hané, naše sdružení využije ke spokojenosti všech.

1. Profil organizace a její struktura
Naše občanské sdružení MAS Partnerství venkova bylo založeno 14. ledna 2005. Jsme
nestátní nezisková organizace, jejíž hlavním posláním je šetrný rozvoj území obou našich
regionů, Letovicka a Malé Hané.
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Hlavní činnosti


Rozvoj občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana životního
prostředí, ochrana přírody, kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu.



Zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu.



Rozvoj turistiky a cestovního ruchu.



Zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj
regionu.



Realizace rozvojové strategie a SPL Partnerství venkova – prosperita regionu.



Vydávání publikací a propagačních materiálů.



Organizace seminářů, propagačních akcí, besed a konferencí.



Poradenská a informační činnost.

Financování
Hlavním zdrojem našeho financování jsou evropské a národní fondy. Mezi nejvýznamnější
patří Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a státní rozpočet. Dále pak dotace
od Jihomoravského kraje, finanční dary, finance za poradenskou činnost a realizaci
zakázek – více viz. část Zpráva o hospodaření MAS v roce 2011.

Organizační struktura v roce 2011
Členové:
1. Mikroregin Letovicko

6. Ing. Přemysl Toul, podnikatel

2. Mikroregion Malá Haná

7. FAN-CLUB „BOP Křetínka“

3. Agrospol, agrární družstvo Knínice

8. Obec Vísky - Škola obnovy venkova Vísky

4. Orelio spol. s.r.o. Vísky

9. Ing. Josef Mahel – soukromý zemědělec

5. Ledeko, a.s. Letovice
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V průběhu roku 2011 nedošlo ke změně v počtu ani zastoupení dalších subjektů z našeho
území.
V průběhu roku nedošlo ani ke změně členů v orgánech MAS.
Složení orgánů MAS ke dni 31. 12. 2011:
Programový výbor:
1. Ing. Jan Halata

6. Lenka Ožvoldíková

2. Vladimír Dražil - předseda

7. Miroslava Strnadová

3. Martin Kamba

8. Gabriela Kambová

4. Radovan Plšek

9. Ing. Ladislav Menšík

5. Mgr. Jiří Bělehrádek
Monitorovací výbor:
1. Karel Kamba
2. Ing. Radka Kambová

4. Ing. Zdeněk Toul - předseda
5. Ing. Petr Poláček

3. Ing. Přemysl Toul
Výběrová komise:
1. Michal Kamba
2. Ing. Stanislav Kamba ml.
3. Ing. Anna Vondálová
4. Bc. Petr Horák – předseda
5. Mgr. Bc. Monika Trlíková

Revizor MAS:
1. Ing. Jiří Cikánek
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Činnost programového výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru:
V roce 2011 proběhly 2 řádné schůze programového výboru. Mezi nejdůležitější aktivity
programového výboru v roce 2011 patřilo schválení 1. výzvy 2011 MAS v rámci realizace
SPL, rozdělení financí mezi jednotlivé Fiche a schválení vybraných žádostí, které
předložila výběrová komise.
Výběrová komise zasedala 5x. První jednání bylo zaměřeno na seznámení se se
způsobem hodnocení předložených žádostí, s výběrovými kriterii a způsobem bodování.
Další jednání komise bylo po skončení individuálního hodnocení vybraných žádostí,
kdy členové dle schválených zásad hodnocení dle našeho SPL obdrželi každý 13 - 14
žádostí k provedení hodnocení. Každou žádost hodnotili 3 členové výběrové komise
a součet jejich bodů tvořil konečnou bodovou hodnotu každého projektu. Další jednání
bylo již zaměřeno na výběr a stanovení pořadí projektů v jednotlivých Fichích a předání
závěrečné zprávy programovému výboru MAS. Mimořádné jednání výběrové komise
proběhlo v rámci projednání odvolání žadatele Živé muzeum Světlá v rámci supervize
prováděné CP SZIF.
Monitorovací výbor se sešel 1x. Jednotliví členové byli pověřeni monitoringem
podpořených projektů, jak ve fázi před zahájením realizace, tak i v jeho průběhu a před
podáním žádosti o proplacení.
Jednání valné hromady MAS
Valná hromada MAS jako vrcholný orgán se v průběhu roku 2011 sešla celkem 4x. První
zasedání proběhlo v měsíci březnu. Zde byly zhodnoceny ekonomické výsledky MAS
za rok 2010, projednána výroční zpráva za rok 2010, schválen návrh rozpočtu na rok
2011 a také byl schválen návrh aktualizace SPL, zejména nová výběrová kriteria odlišná
pro jednotlivé Fiche. Na dalším jednání v měsíci červenci byl schválen text a vyhlášení
1. výzvy 2011. Dále bylo projednáno a schváleno financování projektu Spoločný region
a projektu Našim nejmenším. V rámci třetího jednání v měsíci září bylo schváleno pořadí
a výběr projektů v rámci výzvy 2011, dále bylo jednáno o účasti MAS na veletrhu
Regiontour 2012, byl projednán projekt 3 MAS v rámci opatření IV.2.1 „ Venkov – můj
domov aneb Víš kde žiješ?“.
Dále byla projednána průběžná zpráva o projektu
spolupráce se SR „ S chuťou po stopách historie a krás prírody..“
4. jednání valné hromady se konalo v listopadu. Byl projednán a schválen nový výběr
projektů provedený na základě žádosti a v přítomnosti SZIF Praha. Byly podány
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informace z konference Venkov 2011 a nastíněny úkoly a cíle MAS pro další období
s výhledem na programovací období od r. 2013.

Zaměstnanci:
Manažerem sdružení byl i v roce 2011 pan Petr Dvořáček a projektovou manažerkou Ing.
Jana Přichystalová. Podvojné účetnictví pro MAS zpracovává na základě mandátní
smlouvy firma Kordo s.r.o. Letovice a to od 1. ledna 2011. Tato společnost vede
na základě smlouvy i mzdovou agendu zaměstnanců MAS. Zaměstnanci MAS pracují
v pronajaté kanceláři ve firmě Ekoterm, spol. s r.o. v Letovicích, na ulici Pražská 870.

2. Aktivity v roce 2011
Naše MAS Partnerství venkova byla vybrána k rámci financování SPL v rámci PRV. Dle
podmínek uvedených v Pravidlech byla pro realizaci našeho SPL „Partnerství venkova –
prosperita regionu“ přidělena pro rok 2011 celková částka ve výši 8.188.000,- Kč
pro opatření IV.1.2, včetně zohlednění nevyčerpaných dotací z minulých 2 roků.
V roce 2011 proběhla 1 výzva k podávání žádostí. Do této naší výzvy se přihlásilo
se svými žádostmi celkem 23 žadatelů. Ve vyhlášené výzvě na všechny Fiche, kromě
Fiche č. 5 zaměřené na vzdělávací projekty, bylo vybráno k podpoře celkem 12 projektů.
Po provedené kontrole na RO SZIF byla jednomu projektu (žadatel Arboretum Borotín)
ukončena administrace. Vybrané k podpoře byly projekty Obce Skrchov na revitalizaci
prostranství v centru obce, Obce Světlá – Bezpečnější náves v obci Světlá, Arboreta
Borotín o.s. na přestavbu výstavního pavilonu na víceúčelový objekt, Obce Malá Roudka
na regeneraci zeleně v obci, TJ Sokolu Vísky na modernizaci sportovního hřiště
a sokolovny, Sboru dobrovolných hasičů Vanovice na modernizaci hasičské zbrojnice
v obci, Obce Lazinov na výstavbu hasičské zbrojnice, Obce Cetkovice na vybudování
multifunkčních prostor v budově Obecního úřadu, Hotelu Dermot na modernizaci
vybavení a úpravu okolí Agrocentra Ohrada, Josefa Havránka na nákup kolové techniky
a Agrospolu Knínice na nákup sklízeče rybízu. Těmto vybraným žádostem byla přiznána
dotace v celkové výši 7 371 827,- Kč. Pro rok 2012 tedy jen z opatření IV.1.2 byla
převedena částka 816 173,- Kč na podporu projektů.
5

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova za rok 2011

Práce MAS, to není jen výběr projektů, ale i organizace dalších akcí a propagace MAS
i regionu. V roce 2011 jsme se jako hlavní partner podíleli na organizaci tradičních již 7.
oblastních dožínek ve Vískách, organizovali jsme 2. Malohanácký řemeslný jarmark ve
Vanovicích a naši MAS jsme propagovali i na tradičním Cyklovýletu Okolo Malé Hané.
Zúčastnili jsme se i tradiční výstavy Země živitelka v Č.Budějovicích, Leaderfestu ve
Štramberku, veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011 na BVV Brno a další. Ke konci
roku MAS vydala nový zpravodaj o své práci v roce 2011 a dále pracovní kalendář. Naše
další nové propagační předměty, které se staly již loni vítaným propagačním materiálem,
byly rozšířeny o další artikl jako jsou trička s logem MAS, tašky na spisy, popisovače a
další.
V červenci 2011 bylo u MAS provedeno již 2. hodnocení. Hodnocení prováděla kontrolní
skupina složená ze zástupců Mze, CP SZIF a zástupcem NS MAS ČR. Hodnocení bylo
zaměřeno na administrativní schopnosti MAS (výzvy, výběr, fiche, organizační struktura
MAS), naplňování cílů SPL – monitoring a evaluaci, oblast propagace, informování a další
nové nástroje využívané k splňování SPL (integrace a rozvoj aktivit MAS). Toto hodnocení
tentokrát proběhlo v Praze. Naše MAS byla po hodnocení stejně jako v roce 2010
zařazena do skupiny B – jako dobře fungující MAS, u které je prokazatelná nadstavba
metody Leader, tj. že umí nejen rozdělovat peníze, ale má jasnou strategii. Distribuce
finančních prostředků přes nás má přidanou hodnotu oproti centralizovanému
rozdělování. Naše MAS obdržela 153 bodů, přičemž k postupu do nejlepší skupiny nám
chybělo 7 bodů. Hodnocení bude probíhat i nadále každoročně a bude mít vliv
na přidělení finančních prostředků na rok následující.
Na základě připomínek subjektů i provedené ankety na území naší MAS rozhodla valná
hromada o provedení aktualizace SPL, která spočívala v rozšíření počtu fiche na 6. Tato
nová fiche, Partnerství venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova,
umožňuje žadatelům zaměřit se samostatně na obnovu kulturních památek v našem
regionu. Ve prospěch nové Fiche byla o 10 % snížena dotace na projekty obcí ve Ficích č.
1 a 2. Další aktualizace byla provedena v měsíci březnu 2011, kdy byly Fiche
přepracovány dle nových pravidel, byla upravena výběrová kriteria a odstraněna vedlejší
opatření.
Naše MAS je členem Krajského sdružení NS MAS v Jihomoravském kraji a manažer MAS
Petr Dvořáček je členem revizní komise. Ing. Jana Přichystalová byla za Jihomoravský
kraj zvolena v lednu 2011 členkou pracovní skupiny Leader v rámci NS MAS.
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Projekty spolupráce
MAS v roce 2011 realizovala projekt spolupráce „Našim nejmenším“ v rámci opatření
IV.2.1. společně s MAS Boskovicko Plus a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska. V rámci
tohoto projektu bylo řešeno na našem území vybavení 2 mateřských center ve Vískách
a Cetkovicích a dále byla provedena výstavba 3 altánů v obcích Míchov, Malá Roudka –
Skočova Lhota a Světlá. Součástí projektu byly i doprovodné akce pro děti, které
dobrovolně zorganizovali zapojení partneři. Tyto akce budou probíhat po celou dobu
udržitelnosti projektu.
V rámci stejného opatření byl opět ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus a MAS Sdružení
pro rozvoj Poličska podán a vybrán k realizaci další společný projekt s názvem Venkov –
můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“ Nedílnou součástí projektu jsou také naši partneři –
základní školy ze všech zúčastněných regionů. Výsledkem projektu budou regionální
učebnice pro děti základních škol – prvouka a čítanka vlastivědy. Dalšími produkty budou
dále pracovní listy, pexesa a kvarteta, DVD s výukovým filmem. Zapojené školy, které se
na tvorbě učebnic budou podílet, navíc obdrží sadu techniky – notebook, projektor
a promítací plátno.

Mezinárodní spolupráce
MAS má navázány mezinárodní vztahy a kontakty. Důkazem je partnerská spolupráce
s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senica, se kterou realizujeme již druhý projekt
přeshraniční spolupráce S chuťou po stopách historie a krás prírody… Během uplynulého
roku proběhlo několik vzájemných návštěv obou partnerů. V roce 2011 byl ukončen první
společný projekt „Spoločný region“. V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno Evropské
seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) Společný region. Vznikly internetové stránky
www.spolocnyregion.sk.
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3. Vyhodnocení 1. výzvy 2011
Výzva byla vyhlášena 1. 8. 2011. Žádosti byly přijímány do 31. 8. 2011. Projekty byly na
SZIF odevzdány v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV. Bylo vyhlášeno 5 Fichí:
Fiche č. 1:

Partnerství venkova – obnova a rozvoj vesnic

Fiche č. 2:

Partnerství venkova – občanské vybavení a služby

Fiche č. 3:

Partnerství venkova – podpora cestovního ruchu a diverzifikace
zemědělství

Fiche č. 4.

Partnerství venkova – modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 6:

Partnerství venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

V rámci této výzvy bylo podáno celkem 23 žádostí o dotaci. Do Fiche č. 1 celkem 5
žádostí, do Fiche č. 2 dvanáct žádostí, do Fiche č. 3 dvě žádostí do Fiche č. 4 tři žádosti.
Do Fiche č. 6 jedna žádost.
V termínu od 8. 8. do 31. 8. 2011 probíhal příjem žádostí. Od 1. 9. do 16. 9. prováděli
pracovníci MAS administrativní kontrolu přijatelnosti a obsahové správnosti. Všechny
podané žádosti byly postoupeny k hodnocení výběrové komisi. Ta provedla výběr dle
stanovených pravidel a kritérií. Na podporu žádostí bylo vyčleněno v první fázi cca 8 mil
Kč.
Výběrová komise ve dnech 19. 9. – 23. 9. 2011 provedla hodnocení a na svém zasedání
26. 9. seřadila projekty podle získaného počtu bodů. Vybráno k podpoře bylo 12
projektů. Po provedené kontrole na RO SZIF v Brně byla jednomu projektu ukončena
administrace (Arboretum Borotín – Vybudování odpočinkového místa se zázemím
v Arboretu Borotín).
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Vybrané projekty v rámci 1. výzvy 2011
FICHE č. 1: Partnerství venkova – obnova a rozvoj vesnic
Název subjektu

Název projektu

Obec Skrchov

Revitalizace prostranství
v centru obce Skrchov
Bezpečnější náves v obci
Světlá
Regenerace zeleně v obci Malá
Roudka – Skočova Lhota

Obec Světlá
Obec Malá Roudka

Místo realizace

Dotace

Skrchov

380.250,-

Světlá

1.321.750,-

Malá Roudka –
Skočova Lhota

CELKEM

755.606,2.457.606,-

FICHE č. 2: Partnerství venkova – občanské vybavení a služby
Žadatel

Název projektu

TJ Sokol Vísky

Modernizace sportovního hřiště
a sokolovny Vísky
Modernizace hasičské zbrojnice
v obci Vanovice
Hasičská zbrojnice v obci
Lazinov
Arboretum Borotín- přestavba
výstavního pavilonu na
víceúčelový objekt

SDH Vanovice
Obec Lazinov
Arboretum Borotín

CELKEM

Místo realizace

Dotace

Vísky

499.380,-

Vanovice

118.800,-

Lazinov
Borotín

1.370.688,999.935,-

3.835.471,-
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FICHE č. 4: Partnerství venkova – modernizace zemědělských podniků
Žadatel

Název projektu

Josef Havránek
Svárov
Agrospol, agrární
družstvo Knínice
CELKEM

Nákup kolové techniky pro
mladého zemědělce
Nákup sklízeče rybízu

Místo realizace

Dotace

Svárov

243.750,-

Vanovice

304.000,547.750,-

FICHE č. 3: Partnerství venkova – podpora cestovního ruchu a diverzifikace
zemědělství
Žadatel

Název projektu

HOTEL DERMOT
a.s.
CELKEM

Modernizace vybavení a úprava
okolí Agrocentra Ohrada

Nevybrané projekty
Žadatel
Obec Pamětice
SDH Deštná
Arboretum Borotín

Obec Křetín
Obec Vanovice
Amatérský fotbalový
klub Letovice

Místo realizace

Dotace

Vísky

531.000,531.000,-

v rámci 1. výzvy 2011

Název projektu
Zlepšení dopravní, technické infrastruktury a
vzhledu obce Pamětice
Víceúčelové sportovně společenské centrum
Deštná
Arboretum Borotín – Vybudování
odpočinkového místa se zázemím v Arboretu
Borotín
Výměna oken a oprava opláštění pro úsporu
energií v budově ZŠ Křetín
Pojďme být dětem příkladem v úsporách
energie
Rekonstrukce sociálního zařízení u fotbalového
hřiště v Letovicích

FICHE
Fiche č. 1

Fiche č. 2
Fiche č. 1

Fiche č. 2
Fiche č. 2
Fiche č. 2
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Obec Petrov
Obec Horní Poříčí
Město Velké
Opatovice
Jan Štěpánek
Ing. Antonín
Rosenberg
Živé muzeum o.s.

Vybavení stavebně upravené a zmodernizované
víceúčelové budovy obecního úřadu Petrov
Vybudování dětského hřiště

Fiche č. 2

Bezbariérový vstup do objektu Zdravotní
středisko Velké Opatovice
Přestavba hospodářských budov na ubytování v
soukromí
Zefektivnění polních prací, zejména setí
zemědělských plodin
Studie obnovy a revitalizace objektu bývalého
panského dvora, tzv. familií ve Světlé

Fiche č. 2

Fiche č. 2

Fiche č. 3
Fiche č. 4
Fiche č. 6

Celková alokace MAS na rok 2011 určená na podporu projektů:

8.188 000,- Kč

Přidělené dotace na výzvu roku 2011:

7 371 827,- Kč

Nevyčerpané dotace převedené na výzvu v roce 2012:

816 173,- Kč

Závěrem lze konstatovat, že pro rok 2012 nám byla přidělena celková dotace
8.402.008 Kč. Z toho 20 % je určeno na IV.1.1., což je 1.680.402,- Kč. Na opatření
IV.1.2. je tedy alokováno 6.721.606,- Kč. V této částce nejsou zahrnuty nedočerpané
finance z výzvy roku 2011 a částky uspořené při realizaci projektů, které dosud nejsou
dokončeny a vyúčtovány, z výzev roku 2010 a 2011.
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4. Zpráva o hospodaření MAS v roce 2011
Rozvaha k 31. 12. 2011
(v tisících Kč)

AKTIVA

A
I.
II.
III.
IV.
B
I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

Stav
k prvnímu dni
účetního
období
132
0
132
0
0
393
0
13
380
0
525

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
1 037
0
1 096
0
-159
430
0
7
308
115
1 467

Stav
k prvnímu dni
účetního
období
438
438
0
87
0
0
87
0
525

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
1 359
1 344
15
108
0
0
108
0
1 467

PASIVA

A
I.
II.
B
I.
II.
III.
IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
(v tisících Kč)

NÁKLADY
Označení

A
A
A
A
A
A

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A VII.
A VIII.

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

hlavní
237
847
1 098
2
3
159

Činnost
hospodářská
0
17
0
0
63
0

celkem
237
864
1 098
2
66
159

10
0
2 356

0
0
80

10
0
2 436

hlavní
292

Činnost
hospodářská
70

celkem
362

0

0

0

0
159
0

0
0
0

0
159
0

0
1 916
2 367

15
0
85

15
1 916
2 452

11

5

16

0
11

0
5

0
16

VÝNOSY
Označení

B I.
B II.
B III.
B IV.
B V.
B VI.
B VII.

C
34.
D

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

Výsledek hospodaření před zdaněním
(výnosy celk. – náklady celk.)
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
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Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2011
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. 2011.
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.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Přehled hospodaření za rok 2010 byl schválen valnou hromadou.
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 2011
V účetním období byl pořízen z dotace PRV Opatření IV.2.1. dlouhodobý hmotný majetek
nebo soubory movitých věcí v rámci projektu Našim nejmenším. Jedná se o soubory
movitých věcí na vybavení mateřských center v Cetkovicích a ve Vískách, dále o altán
ve Světlé, Míchově a Malé Roudce-Skočové Lhotě.
Zásoby
V účetním období nebylo o zásobách účtováno.
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Závazky
Do ostatních závazků před splatností byla zahrnuta půjčka Ing. Kamby včetně úroků
v celkové výši 114 047,-- Kč.
Pohledávky
Do ostatních pohledávek byla zahrnuta
s pronájmem prostor – Veletrhy Brno a.s.

poskytnutá

záloha

na

služby

spojené

Náklady příštích období
Do nákladů příštích období byl započítán pronájem výstavní plochy na veletrhu
Regiontour 2012 ve výši 115 676,-- Kč.
Používání cizí měny v účetnictví
V průběhu účetního období roku 2011 byly účetní operace evidovány v cizí měně
přepočítávány vyhlašovaných kurzem ČNB a byly evidovány kurzové ztráty.
Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky
K významným událostem mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo.
Významné výnosy(příjmy)
Provozní režie – dotace PRV –opatření IV.1.1. SPL
Investiční dotace: Projekt Našim nejmenším
Projekt Spoločný región (Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR)

1 327 288,-- Kč
905 243,-- Kč
508 443,79 Kč

Dotace na pořádání VII. Dožínkových slavností a 2.Malohanáckého řemeslného jarmarku
80 000,-- Kč
Dary:
15 000,-- Kč
Ostatní výnosy:

- zakázka Škola obnovy venkova
- poradenská činnost

286 000,-- Kč
70 000,-- Kč

Významné náklady - služby
Propagace: např. drobné propagační předměty, zpravodaj MAS, kalendář MAS
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