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Vážení členové a příznivci,
rok 2013 byl posledním rokem sedmiletého programovacího období a nesl se zejména ve znamení
příprav na období nové. Ani v tomto roce naše MAS nezahálela a již pátým rokem realizovala
prostřednictvím vybraných projektů Strategický plán Leader s názvem „Partnerství venkova –
prosperita regionu“.
V roce 2013 byla vyhlášena a zadministrována jedna výzva a do činnosti organizace se zapojily všechny
volené orány MAS.
Pevně věříme, že další programovací období přinese nové příležitosti pro rozvoj a zkvalitnění života na
Letovicku a Malé Hané a naše MAS je dokáže využít ke spokojenosti všech obyvatel regionu.
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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.
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 (Energetické konzultační a informační středisko) 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 případně
dotace od Jm kraje na kulturní a jiné akce a odměny za poskytnuté služby, provoz EKIS apod.
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Organizační struktura v roce 2013
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. Škola obnovy venkova Vísky

4. Orelio spol. s.r.o. Vísky

9. Ing. Josef Mahel – soukromý zemědělec

5. Ledeko, a.s. Letovice
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

4. Ing. Zdeněk Toul - předseda

2. Ing. Radka Kambová

5. Ing. Petr Poláček

3. Ing. Přemysl Toul
Výběrová komise:
1. Michal Kamba

4. Mgr. Petr Horák – předseda

2. Ing. Stanislav Kamba ml.

3. Ing. Anna Vondálová

3. Mgr. Bc. Monika Trlíková
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Revizor MAS:
1. Ing. Jiří Cikánek
Jednání valné hromady MAS
Valná hromada MAS jako vrcholný orgán se sešla v průběhu roku 2013 celkem 3x. První zasedání
proběhlo jako výroční v měsíci dubnu. Byla zde projednána a schválena výroční zpráva MAS za rok 2012
včetně výsledků hospodaření za rok 2012. Dále zde byla také projednána zpráva revizora. V rámci
tohoto jednání byl také projednán návrh rozpočtu MAS na rok 2013. V průběhu této schůze byla také
projednána a schválena výzva MAS pro rok 2013 v rámci 19. kola PRV.
Druhé jednání valné hromady MAS se konalo v měsíci listopadu. Přítomní členové zde byli informováni
o průběhu tvorby Integrované strategie území (ISÚ) MAS na další programovací období 2014 – 2020.
Na této schůzi byly také nastíněny připravované činnosti MAS pro rok 2014. Dále bylo na tomto jednání
projednáváno personální obsazení MAS v přechodném období. V závěru schůze byly členům MAS
podány informace k programovacímu období 2014 – 2020. Byla podána informace o tom, že v příštím
programovacím období bude možné čerpat finanční prostředky nejen z Programu rozvoje venkova, ale
i z jiných operačních programů, pro které se budou zpracovávat tzv. Programové rámce. Tyto
zpracované programové rámce musí být pak v souladu s dotačními programy 2014 – 2020.
Třetí zasedání valné hromady MAS se uskutečnilo v měsíci prosinci. V rámci této schůze valné hromady
byla především projednána a schválena dodatečná výzva MAS pro rok 2014 v rámci 20. kola PRV. Byla
zde podána informace o vyhlášení mimořádného 20. kola příjmu žádostí PRV, které bylo vyhlášeno
z důvodu efektivního vyčerpání celého rozpočtu Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.
Bylo zde také informováno o aktuální výši možného závazkování MAS na opatření IV.1.2. Členové valné
hromady MAS následně tuto mimořádnou výzvu projednali a schválili a to vzhledem k nízké alokaci
pouze pro Fichi č. 6 - Partnerství venkova – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
V průběhu roku 2013 zasedala také 3x výběrová komise MAS a to v rámci hodnocení a výběru projektů
z výzvy pro rok 2013. Při prvním jednání byly členům výběrové komise připomenuty obecné pokyny a
informace k hodnocení přijatých žádostí. Na této schůzce byly jednotlivým členům výběrové komise již
také předány přijaté žádosti k hodnocení v rámci 1. výzvy MAS 2013. Všichni členové výběrové komise
na této schůzce také obdrželi a potvrdili čestné prohlášení člena výběrové komise, které deklaruje
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nestrannost a objektivnost při posuzování jednotlivých žádostí. V průběhu druhého jednání výběrové
komise byly již hodnoceny žádosti v rámci výzvy MAS 2013/01. Členové výběrové komise nejdříve
zkontrolovali přijatelnost žádostí, ke každé žádosti byla pak vyplněna tabulka pro hodnocení
přijatelnosti. Členové výběrové komise obdrželi tabulku k doplnění, do které vepsali přidělený počet
bodů u žádostí, které hodnotili. Po hodnocení žádostí bylo sestaveno pořadí žádostí v jednotlivých
Ficích a následně bylo provedeno sestavení žádostí k podpoře dle alokací na jednotlivé fiche. Každý
projekt hodnotili vždy minimálně 3 členové výběrové komise a součet jejich bodů tvořil konečnou
bodovou hodnotu každého projektu.
Na posledním jednání členové výběrové komise ve spolupráci s pracovníky MAS nejprve vyplnili tabulky
bodového hodnocení do všech žádostí a tabulky podepsali. Poté výběrová komise sestavila seznam
vybraných a nevybraných projektů.
Zaměstnanci:
V průběhu roku 2013 došlo ke změně ve složení zaměstnanců MAS. Manažer MAS Petr Dvořáček
ukončil ke dni 30. 6. 2013 hlavní pracovní poměr z důvodu odchodu do důchodu. Další změnou je
nástup ing. Jany Medkové na mateřskou dovolenou (od 27. 6. 2013). Funkci manažera MAS poté
vykonával Pavel Šaršon. Dále byly v tomto roce také přijaty nové zaměstnankyně MAS – Iva
Přichystalová a Lucia Tonhauserová. 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.
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2. Aktivity v roce 2013
SPL „Partnerství venkova – prosperita regionu“ byl vybrán k podpoře z PRV. Pro rok 2013 tak byla MAS
Partnerství venkova dle podmínek uvedených v Pravidlech přidělena celková částka 6 470 550 Kč
pro opatření IV.1.2, včetně zohlednění nevyčerpaných dotací z minulých 2 roků.
V roce 2013 proběhla 1 výzva k podávání žádostí. V rámci této výzvy se přihlásilo se svými žádostmi
celkem 19 žadatelů. Žádosti bylo možné podávat ve všech fiších kromě fiche č. 5. K podpoře bylo
vybráno celkem 16 projektů. Po provedené kontrole na RO SZIF byla jednomu projektu (žadatel Hotel
Dermot, a.s.) ukončena administrace.
Zbylé projekty, „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Pamětice“, „Revitalizace
veřejných prostranství v Cetkovicích“, „Bezpečná cesta do školy“ obce Křetín, „Regenerace zeleně a
obnova komunikace v obci Světlá“, „Přeměna zahrady MŠ Komenského na školní přírodní zahradu“ MŠ
Komenského v Letovicích, „Modernizace zázemí pro činnost SDH Deštná“, „Vybudování umělé lezecké
stěny pro tělovýchovnou a volnočasovou aktivitu dětí, mládeže a dospělých“ ZŠ Velké Opatovice, „Malá
Roudka pro občany“, „Ubytování na statku“ Školy obnovy venkova Vísky, „Stáje pro prasata Vanovice
– technologie“ Agrospolu, a.d., „Zlepšení podmínek chovu koní“ Farmy Ohrada s.r.o., „Nesený otočný
pluh“ Josefa Havránka, „Rekonstrukce kostela sv. Václava ve Vanovicích“ Římskokatolické farnosti
Borotín na Moravě, „Obnova kulturního dědictví v obci Borotín“ a „Památník obětem I. a II. světové
války v obci Úsobrno“, získaly dotaci v celkové výši 5 691 511 Kč.
Jak již bylo uvedeno výše, rok 2013 byl posledním rokem programovacího období. Ovšem než se naplno
rozběhne financování v rámci nového období, bude muset naše MAS přečkat chudší přechodné období
bez financování z evropských fondů. Proto bylo v roce 2013 třeba utáhnout si opasky a omezit výdaje
na doplňkové aktivity.
Z tohoto důvodu nevydávala MAS Partnerství venkova prostředky na nové propagační materiály, pouze
se podílela na organizaci 4. Malohanáckyho řemeslnyho jarmarko ve Vanovicích a podpořila tradiční
Cyklovýlet Okolo Malé Hané. Zaměstnanci kanceláře MAS se zúčastnili Národní konference VENKOV
2013 v Hranicích.
Od roku 2013 již také neprobíhá každoroční hodnocení MAS, v němž naše MAS tradičně dosahovala
vynikajících výsledků a patřila k nejlepším v republice. Posuzování ministerskou komisí bude
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v budoucnu podléhat nová Integrovaná strategie území MAS Partnerství venkova na období 2014 –
2020 (dále jen „ISÚ“), na jejíž přípravě intenzivně pracujeme.
Od února do srpna probíhalo rozsáhlé dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zmapovat povědomí
občanů území MAS o její dosavadní činnosti a o kvalitě života v regionu. Od jara začalo také
shromažďování nejrůznějších statistických údajů potřebných pro zpracování analytické části ISÚ. Její
zpracování probíhalo ve spolupráci se Školou obnovy venkova Vísky a bylo spolufinancováno
Jihomoravským krajem. Na podzim, kdy už byly známy výsledky dotazníkového šetření a rýsovala se
také konečná podoba analytické části, bylo odstartováno první kolo veřejných projednávání. Během
jednoho týdne se nám podařilo objet všechny obce mikroregionu Malá Haná s krátkou prezentací
našich dosavadních výsledků práce na ISÚ a posbírat spoustu podnětů pro další části. Proces přípravy
a projednávání ISÚ bude pokračovat i v roce 2014.
V rámci projektů spolupráce s ostatními MAS pokračovala realizace projektu „Hřbitovy – naše kamenná
historie“, jehož smyslem je nabídnout jednotlivým obcím a správcům hřbitovů zjednodušení a možnost
elektronizace dat týkajících se správy hřbitovů (tzv. digitalizace hrobových míst) a vytvořit aktuální
mapy hřbitovů. Dalšími výstupy projektu bude kniha o historii hřbitovů včetně naučných tras a míst a
zajímavostí.
V roce 2013 byla dokončena realizace projektu „S chuťou po stopách historie a krás prírody…“, na
kterém jsme spolupracovali s RRA Senica. Výstupem projektu je webový portál Cestovinky.sk, který je
zaměřený na rozvoj cestovního ruchu v příhraničních regionech na slovensko-českém pohraničí a nabízí
tipy, rady a nápady pro volný čas. S RRA Senica spolupracuje naše MAS také na projektu „Obnoviteľné
zdroje energie v Spoločnom regióne“, který navazuje na dříve realizované projekt „Spoločný región“.
Cílem projektu je zmapovat možnosti využití obnovitelných zdrojů energie na území ESÚS Spoločný
región.
V roce 2013 také začala realizovat přeshraniční projekt „The Czech – Slovak Tree of Knowledge – Strom
poznania, vedomostný portál pre Česko-Slovenskú mládež“ společně s občanským sdružením FABON
z Dunajské Stredy. Cílem projektu je hravou formou prostřednictvím internetové interaktivní hry
dostupné v českém i slovenském jazyce prohloubit všeobecný přehled v oblastech kultury, dějepisu,
přírodovědných předmětů a literatury obou zemí. Součástí bude také online sociální fórum, které
přinese možnosti aktivního poznávání se navzájem – budování neformálních přátelských vazeb.
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3. Vyhodnocení 1. výzvy 2013
Výzva byla vyhlášena v rámci 19. kola PRV dne 8. 4. 2013 a ukončení předkládání žádostí pak bylo
stanoveno na 30. 4. 2013. Žádosti o dotaci bylo možné podávat do 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 19 Žádostí o podporu. Do Fiche č. 1 celkem 6 projektů, do Fiche
č. 2 - 5 projektů, do Fiche č. 3 – 2 projekty, do Fiche č. 4 – 3 projekty a do Fiche č. 6 – 3 projekty.
V termínu od 12. 4. do 30. 4. 2013 probíhal příjem žádostí na MAS. Od 2. 5. do 15. 5. 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 alokováno přibližně 6 mil Kč.
Výběrová komise provedla následně hodnocení a výběr projektů a seřadila projekty podle získaných
bodů. Vybráno k podpoře bylo 16 projektů. Po provedené kontrole na RO SZIF v Brně byla jednomu
projektu ukončena administrace, zbylé projekty byly potvrzeny k podpoře a na RO SZIF zaregistrovány.
Dále také u jednoho úspěšného žadatele došlo později na vlastní žádost k odstoupení od dotace.

Vybrané projekty v rámci 1. výzvy MAS 2013
FICHE č. 1: Partnerství venkova – obnova a rozvoj vesnic
Název subjektu

Název projektu

Místo realizace

Obec Pamětice

Zlepšení
dopravní a technické
Pamětice
infrastruktury a vzhledu obce Pamětice

Dotace
304 539 Kč
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Obec Cetkovice
Obec Křetín
Obec Světlá

Revitalizace veřejných prostranství v
Cetkovice
Cetkovicích
Bezpečná cesta do školy
Křetín
Regenerace
zeleně
a
obnova
Světlá
komunikace v obci Světlá
CELKEM

887 594 Kč
494 040 Kč
311 649 Kč
1 997 822 Kč

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

Název projektu

Mateřská škola Letovice –
Komenského 671/11, 679
61 Letovice, příspěvková
organizace
Sbor dobrovolných hasičů
Deštná

Místo realizace

Přeměna zahrady MŠ
Komenského na školní Letovice
přírodní zahradu

Modernizace zázemí pro
Deštná
činnost SDH Deštná
Vybudování umělé lezecké
Základní
škola
Velké stěny pro tělovýchovnou a
Velké Opatovice
Opatovice, okres Blansko
volnočasovou aktivitu dětí,
mládeže a dospělých
Obec Malá Roudka
Malá Roudka pro občany
Malá Roudka
CELKEM

Dotace
750 000 Kč

144 800 Kč

214 936 Kč
274 176 Kč
1 383 912 Kč

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

Název projektu

Škola
obnovy
Ubytování na statku
venkova Vísky
Hotel Dermot a.s. Dovybavení Agrocentra Ohrada
CELKEM

Místo realizace

Dotace

Vísky

979 797 Kč

Vísky

272 250 Kč
1 252 047 Kč
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FICHE č. 4: Partnerství venkova – modernizace zemědělských podniků
Žadatel

Název projektu

Místo realizace

AGROSPOL, a.d., Stáje pro prasata Vanovice Vanovice
Knínice u Boskovic technologie
Farma
Ohrada
Zlepšení podmínek chovu koní
Vísky
s.r.o.
Velké Opatovice,
Josef Havránek
Nesený otočný pluh
část Svárov
CELKEM

Dotace
199 040 Kč
147 500 Kč
107 500 Kč
454 040 Kč

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

Název projektu

Místo realizace

Dotace

Rekonstrukce kostela
Římskokatolická farnost
sv.
Václava
ve Vanovice
Borotín na Moravě
Vanovicích
Obnova
kulturního
Obec Borotín
Borotín
dědictví v obci Borotín
Památník obětem I. a II.
Obec Úsobrno
světové války v obci Úsobrno
Úsobrno

518 700 Kč
106 650 Kč
250 590 Kč

CELKEM

875 940 Kč

Celkem rozděleno:

5 963 761 Kč

Projekty a žádosti, které nebyly vybrány k podpoře
Žadatel

Název projektu

FICHE

Komunikace – výstavba RD
Horní Smržov
Obnova místních komunikací
Obec Vanovice
v obci Vanovice a Drválovice
Základní a mateřská škola Vanovice, Aby si i děti z Vanovic a
okres Blansko, příspěvková organizace Drválovic měly kde hrát
Obec Horní Smržov

Body
1

72

1

74

2

107
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4. Zpráva o hospodaření MAS v roce 2013
Rozvaha k 31. 12. 2013
(v tisících Kč)
AKTIVA
Stav k prvnímu
dni účetního
období
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

717
0
1 196
0
-479
1978
0
1732
246
0
2695

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
397
0
1 196
0
-799
1515
0
1433
82
0
1912

PASIVA
Stav k prvnímu
dni účetního
období
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

1 204
1 024
180
1 490
0
0
1490
0
2694

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
977
704
273
935
0
0
935
0
1912
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
(v tisících Kč)

NÁKLADY
Označení
52
837
1 131
0
1
45

Činnost
hospodářská
0
46
50
0
0
0

320

0

320

17
0
2 403

0
0
96

17
0
2 499

0

Činnost
hospodářská
392

celkem
392

0

0

0

0
320

0
0

0
320

0

0

0

1
1879
2 200

0
0
392

1
1 879
2 592

-203

296

93

-203

296

93

hlavní
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

VÝNOSY
Označení
hlavní
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

celkem
52
883
1 181
0
1
45
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Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013
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. 2013.
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 2012 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 2013
V účetním období nebyl pořízen žádný majetek.
Zásoby
V účetním období nebylo o zásobách účtováno.
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Závazky
Na konci účetního období byly evidovány úvěry ve výši 551 892 Kč, bezúročná půjčka od MAS
Boskovicko PLUS ve výši 214 100 Kč, příspěvek od obcí na projekt Hřbitovy-naše kamenná historie ve
výši 118 313 Kč a předpis dotací na projekty ve výši 1 407 719 Kč.
Pohledávky
Do ostatních pohledávek byla zahrnuta poskytnutá záloha ve výši 530 Kč.
Náklady příštích období
Na konci účetního období nebyly evidovány.
Používání cizí měny v účetnictví
V průběhu účetního období roku 2013 byla prováděna účetní operace v cizí měně a to v projektu
Obnovitelné zdroje energie v Spoločnom regióne.
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

917 348,00 Kč

Projekt EKIS

140 124,00 Kč

Projekt S chuťou po stopách histórie a krás prírody

110 149,00 Kč

Projekt The Czech – Slovak Tree of knowledge – Strom poznania, vědomostný portál pre Česko –
Slovenskú mládež
64 078,00 Kč
Projekt Obnovitelné zdroje energie v Spoločnom regióne

505 805,40 Kč

Projekt Hřbitovy-naše kamenná historie

107 190,00 Kč

Ostatní výnosy – poradenská činnost

391 578,00 Kč

Významné náklady - služby
…
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