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Vážení členové a příznivci,
rok 2012 byl pro naši organizaci významný v mnoha ohledech. Naše MAS již čtvrtým rokem
realizovala prostřednictvím vybraných projektů náš Strategický plán Leader s názvem „ Partnerství
venkova – prosperita regionu“. Do práce byly zapojeny všechny zvolené orány MAS a v tomto roce
byla vyhlášena a administrativně zvládnuta 1 výzva. Je před námi rok 2013, poslední rok realizace
našeho SPL a poslední výzva tohoto programového a plánovacího období.
Pevně věříme, že i další roky 2014 – 2020 , spolu s financemi přinesou další možnost výrazně zlepšit
kvalitu života na Letovicku a Malé Hané.

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.



Přeshraniční spolupráce



Poradna EKIS v Blansku

Financování
Hlavním zdrojem našeho financování jsou evropské a národní fondy. Mezi nejvýznamnější patří
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a státní rozpočet. Jako doplňkový zdroj pak dary od
různých subjektů z našeho regionu , dotace od Jm kraje na kulturní akce, a odměny za poskytnuté
služby, provoz EKIS apod.
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Organizační struktura v roce 2012
Členové:
1. Mikroregion Letovicko

6. Ing. Přemysl Toul, podnikatel

2. Svazek obcí 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
V průběhu roku 2012 nedošlo ke změně v počtu ani zastoupení dalších subjektů z našeho území.
V průběhu roku nedošlo ani k výměně členů v orgánech MAS.
Složení orgánů MAS ke dni 31.12. 2012
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

3

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

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova za rok 2012

Monitorovací výbor:
1. Karel Kamba

4. Ing. Zdeněk Toul - předseda

2. Ing. Radka Kambová

5. Ing. Petr Poláček

3. Ing. Přemysl Toul

Výběrová komise:
1.

Michal Kamba

2.

Ing. Stanislav Kamba ml.

3.

Ing. Anna Vondálová

4.

Mgr. Petr Horák – předseda

5.

Mgr. Bc. Monika Trlíková

Revizor MAS:
1. Ing. Jiří Cikánek

Činnost programového výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru:
V roce 2012 proběhla 1 řádná schůze programového výboru. Mezi nejdůležitější aktivity
programového výboru v roce 2012 patřilo připomínkování změn SPL a bodovacích kriterií pro výzvu
v roce 2012.
Výběrová komise zasedala 4 x. První jednání bylo zaměřeno na připomínkování změn SPL,
hodnotících kriterií a schválení nové směrnice a pravidel výběru projektů. Další jednání komise již
byla zaměřena na hodnocení a výběr žádostí k podpoře v rámci 1. výzvy roku 2012. Rozhodnutím VH
4
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MAS byla výběrové komisi svěřena výlučná pravomoc k výběru projektů k podpoře. Proběhlo i školení
komise k nové směrnici pro výběr a přijaté žádosti byly rozděleny členům komise k hodnocení.
Následné jednání komise nejdříve provedlo hodnocení přijatelnosti projektů, bodové zhodnocení
jednotlivých žádostí, stanovení pořadí v jednotlivých Ficích dle alokace schválené VH MAS pro
jednotlivé fiche. Členové dle schválených zásad hodnocení dle našeho SPL obdrželi každý 12 - 13
žádostí k provedení hodnocení. Každou žádost hodnotili 3 členové výběrové komise a součet jejich
bodů tvořil konečnou bodovou hodnotu každého projektu.
Na posledním jednání výběrová komise provedla vyplnění tabulek hodnocení MAS do žádostí a
sestavila seznam vybraných a nevybraných projektů.
Monitorovací výbor se sešel 2 x . Došlo k rozdělení členů pro monitoring před zahájením, v průběhu
a po skončení realizace projektů z dřívějších výzev a dále pak k připomínkování aktualizace SPL a
směrnice pro výběr projektů.
Jednání valné hromady MAS
Valná hromada MAS jako vrcholný orgán se sešla celkem 4 x v průběhu roku 2012. První zasedání
v měsíci únoru 2012 zhodnotilo naši účast na veletrhu Regiontour 2012 v Brně, schválilo přijetí
nového zaměstnance ing. Pavla Šaršona a dále doplnění stanov MAS o přidruženém členství. Další
jednání proběhlo jako výroční v měsíci dubnu, zde byly zhodnoceny ekonomické výsledky MAS za
rok 2011, projednána a schválena byla výroční zpráva za rok 2011, schválen návrh rozpočtu na rok
2012 a také zhodnocení připomínek orgánů MAS k připravované aktualizaci SPL. Doporučeno bylo
v rámci aktualizace SPL navýšit podporu zemědělství, tzn. navýšit alokaci na fichi č. 4. Další jednání
v měsíci červnu projednalo hlavní úkoly MAS na 2. polol., zapojení členů MAS do přípravy projektů
MAS a dále pak byla schválena aktualizace SPL a Směrnice pro hodnocení a výběr žádostí o dotaci.
Následné jednání VH schvalovalo text a vyhlášení 1. výzvy 2012, včetně alokace dotací pro jednotlivé
vyhlášené fiche, způsob financování projektu 3 MAS v rámci opatř. IV.2.1 „Venkov můj domov aneb
„Víš, kde žiješ?“ a také smlouvu o národní spolupráci 3 MAS k projektu Hřbitovy – naše kamenná
historie. Na posledním jednání VH v měsíci prosinci 2012 byla podána informace o výsledcích 1.
výzvy MAS v roce 2012, seznámení s celostátním hodnocením MAS, s výší alokace MAS na rok 2013.
Podána byla informace o projektech a způsobu financování projektů přeshraniční spolupráce,
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hlavních úkolech MAS pro rok 2013 s apelem na příjem nových členů. Podána byla také informace o
činnosti komise k tvorbě nových stanov.
Zaměstnanci:
Manažerem sdružení byl i v roce 2012 pan Petr Dvořáček a projektovou manažerkou ing. Jana
Přichystalová. V měsíci únoru 2012 byl přijat další pracovník, manažer-junior, ing. Pavel Šaršon.
Podvojné účetnictví pro MAS zpracovává na základě mandátní smlouvy i nadále firma Kordo s.r.o.
Letovice jak pro SPL, tak i ostatní činnosti MAS. Tato společnost vede na základě smlouvy i mzdovou
agendu zaměstnanců MAS. Zaměstnanci MAS pracují v pronajaté kanceláři ve firmě Ekoterm CZ s.r.o.
v Letovicích, na ulici Pražská 870.

2. Aktivity v roce 2012
Naše MAS Partnerství venkova byla vybrána v rámci financování z PRV, opatření IV. 1. 1 a IV. 1. 2. Dle
podmínek uvedených v Pravidlech MAS byla pro realizaci našeho SPL, „Partnerství venkova –
prosperita regionu“, přidělena pro rok 2012 celková částka ve výši 8.402 008,- Kč., bez zohlednění
nevyčerpaných dotací z minulých 2 roků. 20 % z této alokace bylo určeno na opatření IV.1.1. Na
dotace pro výzvu 2012 včetně úspor z předešlých výzev byla alokovaná částka 8 028 291 Kč.
V roce 2012 proběhla 1 výzva k podávání žádostí. Do této naší výzvy se přihlásilo se svými žádostmi
celkem 21 žadatelů. Ve vyhlášené výzvě na všechny fiche, kromě fiche č. 5 zaměřené na vzdělávací
projekty, bylo vybráno k podpoře celkem 14 projektů. Po provedené kontrole na RO SZIF nebyl žádný
projekt vyřazen.
Vybrané k podpoře byly projekty Obce Malá Roudka na revitalizaci prostranství v obci Malá Roudka,
Obce Vísky – Důstojná místa pro sochy začínajících umělců s úpravou v obci, Města Velké Opatovice
na revitalizaci parkovací plochy ve městě V. Opatovice, SDH Drválovice zaměřený na úsporu energií
v obecním domě v Drvalovicích, Obce Křetín na zlepšení podmínnek pro děti a úsporu energií
v budovách ZŠ a MŠ v Křetíně, Obce Šebetov na digitalizaci kina v Šebetově, Obce Horní Poříčí na
vybudování dětského hřiště na návsi, p. Jana Štěpánka na přestavbu hospodářských budov na
ubytování v soukromí v obci Svárov, Ledeka a.s. Letovice na zbudování volného ustájení skotu,
Agrospolu a.d. Knínice na nákup techniky pro kejdu, p. Tomáše Toula z Míchova na nákup třídiče
obilovin, Farnímu sboru ČCE ve Vanovicích na záchranu věží evangelického kostela ve Vanovicích, a
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Římskokatolické farnosti v Cetkovicích na obnovu sakrálních staveb v Cetkovicích. Těmto vybraným
žádostem byla přiznána dotace v celkové výši 8 028 291,- Kč.

Propagační akce a projekty spolupráce
Práce MAS, to není jen výběr projektů, ale je to zajištění propagace. V roce 2012 jsme se jako hlavní
partner podíleli na organizaci tradičních již 8. oblastních dožínek ve Vískách, organizovali jsme 3.
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, s vlastním
stánkem na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012 na BVV Brno a další. Dobrá spolupráce
pokračovala i se Základními školami . Společně s MAS Boskovicko Plus a Sdružením pro rozvoj
Poličska jsme zrealizovali projekt „Venkov – můj domov aneb „Víš kde žiješ?“ Tento projekt byl
spolufinancován z PRV ČR, opatření IV.2.1. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření regionálních
učebnic – čítanek vlastivědy a prvouky nejen pro děti základních škol, ale také pro širokou veřejnost.
Vznikly čítanky vlastivědy Poličska a Boskovicka a čítanky prvouky zapojených obcí. Dále byla
vytvořena pexesa a kvarteta. K aktivitám projektu patřila také příprava a natočení osmi
pětiminutových výukových filmů o regionech Boskovicka, Velkoopatovicka, Letovicka, Kunštátska,
Lysicka, Olešnicka, Polišska a Bysterecka na DVD, které jsou určeny pro výuku ve školách. K promítání
bylo pořízeno celkem 22 souprav notebooku, dataprojektoru a promítacího plátna. Na tvorbě všech
materiálů se podíleli hlavně učitelé ZŠ ze všech tří MAS. Učebnice byly pro děti připraveny již na
začátku školního roku 2012/2013, představeny byly zástupcům obcí všech zapojených škol i široké
veřejnosti na Regiontour 2013 v lednu v Brně.
Všem 3 partnerským MAS byl schválen další projekt spolupráce „Hřbitovy – naše kamenná historie“,
jehož smyslem je nabídnout jednotlivým obcích a správcům hřbitovů zjednodušení a elektronizaci dat
ohledně správy hřbitovů /tzv. digitalizaci hrobových míst/, vytvořit aktuální mapy hřbitovů, které
budou umístěny na hřbitovech a další produkty. /vytvoření knihy o historii hřbitovů, včetně naučných
tras a míst, přiblížit zajímavé pohřbené osobnosti a pod/. Do projektu bude zapojeno asi 50 hřbitovů
a kolem 20 tis hrobových míst. Všechny produkty budou dostupné i v elektronické podobě a každá
obec si je bude mít možnost umístit na svých webových stránkách. Realizace projektu již byla
zahájena.
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Mezinárodní spolupráce
MAS má navázány mezinárodní vztahy a kontakty, důkazem je partnerská spolupráce s Regionálnou
rozvojovou agentúrou Senica, se kterou realizujeme již druhý projekt příhraniční spolupráce
S chuťou po stopách historie a krás prírody. Během uplynulého roku proběhlo několik vzájemných
návštěv obou partnerů . Díky spolupráci obou partnerů, podílejících se na realizaci projektu byl
utvořen kulinářsko – turistický
vzdělávací portál, zaměřený na rozvoj cestovního ruchu
v příhraničních regionech Jm kraje a Trnavského, Třenčínského, Žilinského , Zlínského a
Moravskoslezského kraje, internetový portál je na adrese www.cestovinky.sk. Portál je neustále
doplňován o turistické i kulinářské speciality z obou příhraničních oblastí, o možnostech kulturního
nebo sportovního vyžití.
Hodnocení MAS
V červenci 2012 bylo u MAS provedeno již 3 . hodnocení, které prováděla kontrolní skupina složená
ze zástupců Mze a CP SZIF , která byla zaměřena na administrativní schopnosti MAS (výzvy, výběr,
fiche, organizační strukturu MAS), naplňování cílů SPL – monitoring a evaluaci, oblast propagace a
informování a další nové nástroje využívané k splňování SPL (integrace a rozvoj aktivit MAS ). Toto
hodnocení opět proběhlo v Praze . Naše MAS byla po hodnocení stejně jako v roce 2011 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. Naší MAS se umístila mezi nejlepšími MAS
ve skupině B.
Naše MAS je od září 2009 zakládajícím členem Krajského sdružení NS MAS v Jm kraji a manažer Ing.
Pavel Šaršon byl zvolen členem revizní komise.

3. Vyhodnocení 1. výzvy 2012 MAS v rámci realizace SPL:
Výzva byla vyhlášena v rámci 17. kola PRV 1. 8. 2012 a ukončení předkládání žádostí pak bylo 7. 9.
2012. Pro podporu žádostí bylo vybráno 5 Fiche.
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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.
Fiche č. 6:

Partnerství venkova – modernizace zemědělských podniků
Partnerství venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

V rámci této výzvy bylo podáno celkem 21 Žádostí o podporu. Do Fiche č. 1 celkem 3 projekty,
do Fiche č. 2 - 8 projektů , do Fiche č. 3 – 1 projekt do Fiche č. 4 – 3 projekty, do fiché č. 6 – 6
projektů.
V termínu od 6.8. do 7. 9. 2012 probíhal příjem žádostí a byly podávány žádosti o doplnění. Od 10. 9.
do 21. 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 kriterií. Na podporu žádostí bylo vyčleněno v první fázi cca 8 mil Kč.
Výběrová komise ve dnech 24.9.. – 5. 10 . provedla hodnocení a na svém zasedání 5.10. seřadila
projekty podle získaných bodů. Vybráno k podpoře bylo 14 projektů . Po provedené kontrole na RO
SZIF v Brně byly všechny vybrané projekty potvrzeny k podpoře.
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Vybrané projekty z 1. výzvy 2012
FICHE č. 1: Partnerství venkova – obnova a rozvoj vesnic

Název subjektu

Název projektu

Místo realizace

Dotace

Město Velké
Opatovice

Revitalizace parkovací plochy
ve městě Velké Opatovice –
ulice Žleb

Velké Opatovice

399 962,-

Obec Vísky

Důstojná místa pro sochy
začínajících umělců s úpravou
prostranství v obci

Vísky

697 850,-

Malá Roudka –
Skočova Lhota

334 080,-

Obec Malá Roudka Revitalizace veřejných
prostranství v obci Malá Roudka
CELKEM

1 431 892,-

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

Žadatel

Název projektu

SDH Drválovice

Hasiči Drválovice pro úsporu
energií

Místo realizace

Dotace

Drválovice

128 000,10
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Obec Křetín

Zlepšení podmínek pro děti a
úspora energií v budovách ZŠ a
MŠ Křetín

Obec Míchov

Revitalizace objektu bývalé
moštárny v Míchově

Obec Šebetov

Digitalizace kina Šebetov

Obec Horní Poříčí

Vybudování dětského hřiště

Křetín

640 690,-

Míchov

454 750,-

Šebetov

145 600,-

Horní Poříčí

456 000,-

CELKEM

1 825 040,-

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

Žadatel

Název projektu

Jan Štěpánek,
Šebetov

Přestavba hospodářských budov
na ubytování v soukromí

CELKEM

Místo realizace

Dotace

Svárov

799 999,799 999,-
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FICHE č. 4: Partnerství venkova – modernizace zemědělských podniků

Žadatel

Název projektu

Místo realizace

Ledeko, a.s.
Letovice

Volné ustájení skotu

Prostřední Poříčí

976 690,-

Agrospol, agrární
družstvo Knínice

Technika pro kejdu – nákup
kejdovače

Vanovice

544 000,-

Tomáš Toul

Nákup třídiče obilovin

Míchov

70 000,-

CELKEM

Dotace

1 590 690,-

FICHE č. 6: Partnerství venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova

Žadatel

Název projektu

Farní sbor
Českobratrské
církve evangelické
ve Vanovicích

Záchrana věží evangelického
kostela ve Vanovicích

Místo realizace

Dotace

Vanovice

978 648,-
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Římskokatolická
farnost v
Cetkovicích

Obnova sakrálních staveb v
Cetkovicích

Cetkovice

CELKEM

1 402 022,2 380 670,-

Projeky a žádosti které nebyly vybrány k podpoře
Žadatel

Název projektu

FICHE

Obec Úsobrno

Památník obětem I. a II. světové války v obci
Úsobrno

Fiche č. 6

Obec Šebetov

Obnova sousoší sv. Jana Nepomuckého v
Šebetově

Fiche č. 6

Obec Malá Roudka

Malá Roudka pro občany

Fiche č. 2

Obec Borotín

Obnova kulturního dědictví v obci Borotín

Fiche č. 6

Mateřská škola
Komenského v
Letovicích

Přeměna zahrady MŠ Komenského Letovice na
ukázkovou přírodní zahradu

Letohry, Letovice

Letokruh

Fiche č. 2
Fiche č. 2
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4. Zpráva o hospodaření MAS Partnerství venkova v roce 2012
Rozvaha k 31. 12. 2012
(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
1 037
0
1 196
0
-159
430
0
7
308
115
1 467

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
717
0
1 196
0
-476
246
0
0
246
0
963

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

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
1 204
1 024
180
-241
0
0
-241
0
963

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. 2012
(v tisících Kč)

NÁKLADY
Označení

A I.
A II.
A III.
A IV.
A V.
A VI.
A VII.
A VIII.

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
A III.13 Ostatní sociální náklady
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
915
547
1 609
0
0
5
320

Činnost
hospodářská
0
22
0
0
1
75
0

celkem
915
569
1 609
1
1
80
320

15
0
3 411

2
0
100

17
0
3 511

hlavní
71

Činnost
hospodářská
91

celkem
162

0

0

0

0
320
0

0
0
0

0
320
0

12
3 023
3 426

167
-8
250

179
3 015
3 676

15

150

165

15

150

165

VÝNOSY
Označení

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

C
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.)
Výsledek hospodaření po zdanění
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Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2012
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. 2012.
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 2011 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 2012
V účetním období nebyl pořízen žádný majetek.
Zásoby
V účetním období nebylo o zásobách účtováno.
Závazky
Na konci účetního období nebyly žádné závazky evidovány.
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Pohledávky
Do ostatních pohledávek byla zahrnuta záloha ve výši 230 Kč.
Náklady příštích období
Na konci účetního období nebyly evidovány.
Používání cizí měny v účetnictví
V průběhu účetního období roku 2012 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)
Provozní režie – dotace PRV –opatření IV.1.1. SPL
Projekt EKIS

1 487 347,-- Kč
154 075,-- Kč

Projekt S chuťou po stopách histórie a krás přírody
Projekt Venkov – můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“ – dotace PRV

24 878,-- Kč
1 145 557,-- Kč

Dotace na pořádání VII. Dožínkových slavností a 2.Malohanáckého řemeslného jarmarku
+ příspěvek MR Letovicko
80 000,-- Kč

Dary

123 728,-- Kč

Ostatní výnosy:

- poradenská činnost

161 591,-- Kč

Významné náklady - služby
Propagace: - Výdaje MAS Partnerství venkova na veletrh Regiontour 2012 131 954,-- Kč
Celkové výdaje projektu Venkov – můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“

1 273 736,40 Kč

17

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

