
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017
o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí



Vážení přátelé,

v roce 2017 naše místní akční skupina vyhlásila první výzvy 
v komunitně vedeném místním rozvoji. 

První vyhlášenou výzvou byla výzva v Operačním progra-
mu Zaměstnanost, kde jsme podpořili tři projekty zaměře-
né na sociální oblast. Prostřednictvím programu rozvoje 
venkova jsme se rozhodli podporovat místní hospodářství. 
Největší zájem byl o podporu zemědělství. Sešlo se i něko-
lik projektů na podporu potravinářství a další nezeměděl-
ské činnosti.

Největší finanční prostředky byly určeny na infrastrukturní 
projekty v Integrovaném regionálním operačním progra-
mu. Zde má naše místní akční skupina stanoveny tři 
priority, a to vzdělávací infrastrukturu, udržitelnou 
a bezpečnou dopravu a infrastrukturu sociálních služeb 
a začleňování. Zde jsme celkem vybrali k podpoře 
13 projektů.

V září jsme vyhlásili výzvu v posledním nám umožněném 
programu, a to Operačním programu Životní prostředí. 
Zde jsme podporu na základě doporučení Ministerstva 
životního prostředí zaměřili na likvidaci a prevenci šíření 
invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého s dopa-
dem na území chráněných krajinných oblastí.

Ke konci roku byly vyhlášeny další výzvy, a to druhá výzva 
Programu rozvoje venkova na podporu místního hospo-
dářství, čtvrtá výzva Integrovaného regionálního operační-
ho programu na podporu udržitelné a bezpečné dopravy 
a výzva na podporu slaďování rodinného a profesního 
života v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V roce 2017 jsme na dotacích rozdělili cca 64 mil. Kč 
(cca 45 % celkové alokace na celé období) a za dalších 
28 mil. Kč jsme vyhlásili výzvy, které budou vyhodnoceny 
v roce 2018. Vybrané projekty byly předány příslušným 
poskytovatelům dotací k závěrečnému ověření způsobilos-
ti. Do konce roku 2018 byly schváleny k podpoře tři nein-
vestiční projekty Operačního programu Zaměstnanost 
a 14 projektů zaměřených na rozvoj místního podnikání 
v Programu rozvoje venkova. Další výzvy budou vyhlašová-
ny v roce 2019 po provedení vyhodnocení.

Rok 2017 byl druhým rokem realizace projektu Místní 
akční plán Frýdek-Místek. V tomto roce bylo v rámci projek-
tu úspěšně ukončeno plánování rozvoje místního školství 
a vzdělávání a realizovány první projekty v rámci ročního 
akčního plánu. Projekt byl ke konci roku ukončen, ovšem 
aktivity budou pokračovat i v dalších letech v navazujícím 
projektu.

Úvodní slovo 

Ing. Jaroslav Votýpka
předseda MAS Pobeskydí, z. s.
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Název:   MAS Pobeskydí, z. s.
Sídlo:   Třanovice č. p. 1, PSČ 739 53
Právní forma:  spolek
Zapsána:   ve spolkovém rejstříku vedeném
   u Krajského soudu v Ostravě,
   spisová značka L 14003
IČ:   71212612

Účel a poslání

Účelem spolku je sdružovat subjekty a vytvářet podmínky 
pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (ozna-
čovaného také jako metoda LEADER) území Pobeskydí. 
Komunitně vedený místní rozvoj je založen na konsenzu 
aktérů místního rozvoje a uskutečňuje se na základě 
integrované a víceodvětvové strategie místního rozvoje 
území. Je koncipován s ohledem na místní potřeby, poten-
ciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, 
vytváření sítí a spolupráci.

Posláním MAS Pobeskydí je podpora kulturního, společen-
ského, sociálního a ekonomického rozvoje území Pobesky-
dí na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomic-
kých potenciálů tohoto venkovského regionu a na principu 
vytváření partnerství mezi subjekty veřejného a soukromé-
ho sektoru včetně neziskového.

Území působnosti MAS Pobeskydí

Území působnosti MAS Pobeskydí je vymezeno katastrál-
ním územím obcí, které souhlasily se začleněním do 
tohoto území. K 31. 12. 2017 území tvořilo následujících 43 
obcí: Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, 
Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, 

Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Suchá, Horní 
Tošanovice, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovi-
ce, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, 
Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Ropice, 
Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, 
Staré Město, Staříč, Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, 
Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žermanice. 

Členové

Členská základna spolku je tvořena partnerstvím veřejné-
ho sektoru, podnikatelských subjektů a neziskových orga-
nizací. K 31. 12. 2017 tvořilo členskou základnu 35 členů, 
z toho veřejný sektor zastupovalo devět členů. Členové se 
přiřadili do šesti zájmových skupin. 

Rozdělení členů a jejich zástupců do šesti zájmových 
skupin:

           Zemědělství a lesnictví,
           Pomoc pro potřebné a sociální služby,
           Vzdělávání, děti a mládež (včetně osvětových
 a vzdělávacích aktivit pro veřejnost),
           Podnikání a zaměstnanost (včetně cestovního   
 ruchu a místních služeb a výrobků),
           Pospolitost a kulturní dědictví (včetně spolkových  
 činností a tradic),
           Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území  
 (včetně vzhledu obce, krajina, regionální
 rozvoj obcí).

1   Základní údaje 
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Zemědělství a lesnictví

Zájmové skupiny Členské organizace Zástupci organizací

Pomoc pro potřebné
a sociální služby

Vzdělávání, děti
a mládež

TOZOS spol. s r.o. Robert Hába a JUDr. Tomáš Havlíček

Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia

AGRO – DOMINIK spol. s r.o. Ivo Dominík

Zemědělská společnost s.r.o. Ing. Vladimír Křivka

Farma Krásná s.r.o. Alena Krhutová a Renáta Sysalová

Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice Zdeněk Škola

Římskokatolická farnost Dobratice P. ThLic. Jan Wojnar CCN

Římskokatolická farnost Domaslavice Ing. Karel Obluk

Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třanovicích Mgr. Tomáš Tyrlík

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Ing. Pavel Dyrčík

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184,
příspěvková organizace Stanislav Čmiel

Spolek Tulipán

Spolek HIPONĚHA

Mgr. Pavla Majzlíková

Ing. Pavla Kubátková

Rodinné centrum Bambulín, z. s. Ing. Lucie Pupíková a Zdeňka Havlíčková

Slunce Lilie Tyrlíková

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko,
příspěvková organizace PaedDr. Vladimír Balajka

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy,
příspěvková organizace Mgr. Alena Lévová

ŠOV Třanovice, o.p.s. Ing. Vladimír Baginský

Tab. č. 1: Rozdělení členů a jejich zástupců do zájmových skupin − 1. část 
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Životní prostředí,
infrastruktura 
a rozvoj území

Podnikání a zaměstnanost

Zájmové skupiny Členské organizace Zástupci organizací

Pospolitost a kulturní
dědictví 

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Ing. Jana Vavrošová

SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Václav Křenek

JANÁČKOVY HUKVALDY Ing. Pavla Zichová

SH ČMS − Sbor dobrovolných hasičů Lučina Leona Funioková

SH ČMS − Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice Stanislava Moravcová

Tělovýchovná jednota Dobratice, z. s. Ing. Břetislav Bortlíček

Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. Ing. Libuše Sýkorová

JK Vělopolí z.s. Ing. Lucie Latochová

Tělovýchovná jednota Tošanovice Petr Parák

Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń

Sdružení obcí povodí Stonávky Miloslav Hampel

Sdružení obcí povodí Morávky Jiří Blahuta

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Jana Pohludková

LUSTON o.p.s. Ing. Jaroslav Votýpka

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. David Kula, MBA

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Horní a Dolní Domaslavice Anna Chlebková Szpyrcová a Alena Voráčková

Myslivecký spolek Bruzovice, z. s. Přemysl Ondračka

Tab. č. 1: Rozdělení členů a jejich zástupců do zájmových skupin − 2. část 



Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada a jejího zase-
dání mají právo účastnit se všichni členové, přičemž každý 
člen má jeden hlas. Valná hromada volí členy dalších povin-
ných orgánů, tj. programového výboru, výběrové komise 
a kontrolní komise. Každý člen spolku může být členem 
pouze jednoho z povinných orgánů. Činnost a práci spolku 
zajišťuje pracovní tým pod vedením ředitelky.

2.1   Složení orgánů spolku v roce 2017

Valná hromada

Valné hromady má právo účastnit se člen fyzická osoba 
osobně (spolek zatím nemá tento typ členů), člen právnic-
ká osoba v zastoupení člena svého statutárního orgánu, 
případně pověřené osoby na základě plných mocí. Valná 
hromada je složena ze všech členů MAS Pobeskydí, z. s.

Předseda a místopředseda

Jedná se o statutární orgán, který zastupuje spolek nave-
nek a jedná jménem spolku na základě usnesení valné 
hromady a programového výboru. K 31. 12. 2017 byl před-
sedou Ing. Jaroslav Votýpka a místopředsedou Ing. Vladi-
mír Baginský.

Programový výbor

Jedná se o výkonný a rozhodovací orgán spolku. K 31. 12. 2017 
měl programový výbor následující složení:

           LUSTON o.p.s. − Ing. Jaroslav Votýpka (předseda),
           Sdružení obcí povodí Morávky − Jiří Blahuta,
           ŠOV Třanovice, o.p.s. − Ing. Vladimír Baginský,
           Farma Krásná, s. r. o. − Alena Krhutová,
           JK Vělopolí, z. s. − Ing. Lucie Latochová.

Výběrová komise

Jedná se o specifický orgán spolku, jehož hlavním úkolem je 
hodnocení a doporučení projektů k finanční podpoře. 
K 31. 12. 2017 měla výběrová komise následující složení:
 
         Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka   
 Hukvaldy, příspěvková organizace −
 Mgr. Alena Lévová (předseda),
         Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady −
 Jana Pohludková,
         AGRO - DOMINIK spol. s r.o. − Ivo Dominík,
         Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184,  
 příspěvková organizace − Stanislav Čmiel,
         Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třano- 
 vicích − Mgr. Tomáš Tyrlík,
         Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s. − 
 Ing. Břetislav Bortlíček,
         Myslivecký spolek Bruzovice, z.s. − Přemysl Ondračka,
         Rodinné centrum Bambulín, z.s. − Ing. Lucie Pupíková,
         TOZOS spol. s r.o. − Zdeňka Kohutová,
         Ing. arch. Martin Foldyna,
             Alois Škuta.

2   Orgány a pracovní tým



Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. 
K 31. 12. 2017 měla kontrolní komise následující členy:

           Římskokatolická farnost Domaslavice −
           Ing. Karel Obluk (předseda),
           Sdružení obcí povodí Stonávky − Petr Machálek,
           Družstvo Raškovice − Ing. Michal Madzia.

Pracovní tým

Obsazení jednotlivých pracovních pozic v roce 2017:

           ředitelka − Ing. Krystyna Nováková (vedoucí   
 pracovnice pro realizaci SCLLD),
           projektový manažer − RNDr. Pavel Žiška (IROP,  
 obce),
           projektová manažerka a animátorka škol −  
 Mgr. Silvie Lišková (OP VVV, OPZ, neziskové organi- 
 zace),
           projektový manažer − Mgr. Petr Piekar (PRV, podni- 
 katelské subjekty),
           manažer projektu − Ing. Martin Puškáč 
 (projekt MAP Frýdek-Místek),
           hlavní zpracovatel − RNDr. David W. Novák, Ph.D.  
 (projekt MAP Frýdek-Místek),
           koordinátor MAP − Ing. Miroslav Lysek
 (projekt MAP Frýdek-Místek),
           odborný asistent − Mgr. Alexandr Nováček
 (projekt MAP Frýdek-Místek),
           administrátorka projektu − Ing. Jana Liberdová  
 (projekt MAP Frýdek-Místek),
           administrátorka projektů − Ing. Aneta Struhalová  
 (rodičovská dovolená).

Dále byly zapojeny další osoby na základě dohod o prove-
dení práce − účetní Monika Tomiczková (dodavatelsky). 11

Obr. č. 1: Pracovní tým místní akční skupiny

Obr. č. 2: Realizační tým projektu MAP



2.2   Jednání orgánů spolku v roce 2017

Programový výbor, 6. 4. 2017

           Schválení harmonogramu výzev na rok 2017
           Schválení termínu valné hromady

Kontrolní komise, 23. 5. 2017

           Kontrola činnosti a účelného hospodaření
           Monitoring a evaluace SCLLD

Výběrová komise, 6. 6. 2017

           Věcné hodnocení projektů 1. výzvy OPZ „MAS   
 Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního   
 vyloučení (I.)“
           Věcné hodnocení projektů výzvy č. 01 k předkládá- 
 ní Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Progra- 
 mu rozvoje venkova na období 2014–2020

Programový výbor, 14. 6. 2017

           Výběr projektů ve výzvě Programu rozvoje venkova  
 a Operačním programu Zaměstnanost
           Schválení programu valné hromady a doporučení  
 pro valnou hromadu

Valná hromada, 22. 6. 2017

           Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016 a výroční  
 zprávy o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za  
 rok 2016
           Volba programového výboru, kontrolní komise,  
 výběrové komise, předsedy a místopředsedy

           Aktualizace Strategie komunitně vedeného místní- 
 ho rozvoje ve verzi 2017.1.0

Programový výbor, 13. 7. 2017

           Výběr projektů v 1. výzvě Operačního programu  
 Zaměstnanost
           Schválení Zprávy o plnění realizace strategie
 k 30. 6. 2017

Výběrová komise, 7. 9. 2017

           Věcné hodnocení projektů 1. výzvy IROP „MAS   
 Pobeskydí - IROP - Udržitelná a bezpečná   
 doprava (I.)“
           Věcné hodnocení projektů 2. výzvy IROP „MAS   
 Pobeskydí - IROP - Infrastruktura sociálních služeb  
 a začleňování (I.)“

Programový výbor, 19. 9. 2017

           Schválení 2. výzvy OPZ „MAS Pobeskydí - Přístup
 k zaměstnání (I.)“ 
           Změna I. výzvy IROP (navýšení alokace s cílem  
 podpory všech projektů a urychlení čerpání)
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Programový výbor, 11. 10. 2017

           Výběr projektů 1. výzvy IROP „MAS Pobeskydí -  
 IROP - Udržitelná a bezpečná doprava I.“
           Výběr projektů 2. výzvy IROP „MAS Pobeskydí -  
 IROP - Infrastruktura sociálních služeb
 a začleňování I.“

Výběrová komise, 4. 11. 2017

           Věcné hodnocení projektů 1. výzvy IROP „MAS   
 Pobeskydí - IROP - Vzdělávací infrastruktura (I.)“

Programový výbor, 18. 12. 2017

           Schválení 3. výzvy OPZ „MAS Pobeskydí - Slaďování  
 rodinného a profesního života (I.)“
           Schválení výzvy č. 02 k předkládání Žádostí o dotaci  
 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova  
 na období 2014−2020 (2. výzva PRV)
           1. změna rozpočtu MAS Pobeskydí na rok 2017
           Schválení přípravy a realizace projektu „Příměstské  
 tábory v Pobeskydí“
           Výběr projektů 3. výzvy IROP „MAS Pobeskydí -  
 IROP - Vzdělávací infrastruktura (I.)“

Rozhodování programového výboru mimo zasedání

          14. až 19. 2. 2017: Schválení výzvy „MAS Pobeskydí - 
 Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)“ v rámci  
 Operačního programu Zaměstnanost a její přílohy.

          10. až 17. 3. 2017: Schválení Výzvy č. 01 k předklá-
 dání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1.   
 Programu rozvoje venkova na období 2014−2020  
 a její přílohy.

          16. až 17. 5. 2017: Schválení 1. výzvy k předkládání  
 žádostí o podporu z Integrovaného regionálního  
 operačního programu „MAS Pobeskydí - IROP -  
 Udržitelná a bezpečná doprava I.“ vč. příloh a
 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integro- 
 vaného regionálního operačního programu „MAS  
 Pobeskydí - IROP - Infrastruktura sociálních služeb  
 a začleňování I.“ vč. příloh.

          11. až 14. 9. 2017: Schválení „1. výzvy MAS Pobesky-  
 dí OPŽP - Prevence invazních druhů (I.).

          10. až 13. 11. 2017: Schválení prodloužení 1. výzvy  
 OPŽP.

          1. až 5.12. 2017: Schválení 4. výzvy IROP „MAS   
 Pobeskydí - IROP - Udržitelná a bezpečná
 doprava II.“
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Obr. č. 3: Zasedání valné hromady



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Pobeskydí (dále pouze „strategie“) je prostředkem pro 
využití integrovaného nástroje „komunitně vedeného míst-
ního rozvoje“ (zkratka z ang. CLLD). Tento nástroj slouží 
v programovém období 2014–2020 k rozvoji venkovských 
území na využití metody LEADER, zejména přístupu zdola 
nahoru a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Naše strategie je podpořena v rámci jednotlivých dotačních 
programů následujícími alokacemi:

          35 mil. Kč – programový rámec Programu
 rozvoje venkova,

          90 mil. Kč – programový rámec Integrovaného  
 regionálního operačního programu,

          13 mil. Kč – programový rámec Operačního
 programu Zaměstnanost,

          1,7 mil. Kč – programový rámec Operačního   
 programu Životní prostředí.

V roce 2017 byla podpora rozšířena o opatření „Slaďování 
rodinného a profesního života.“ Tato aktualizace byla 
schválena valnou hromadou 22. 6. 2017.

3.1 Výzvy MAS Pobeskydí k podání  
 žádosti o podporu

V průběhu rok 2017 bylo vyhlášeno deset výzev k předklá-
dání žádostí o podporu, z toho u pěti byly vybrány projekty 
a předány k závěrečnému ověření způsobilosti příslušným 
řídicím orgánům (ministerstvům).

Celkem byly vybrány projekty za cca 64 mil. Kč (cca 45 % 
celkové alokace na celé období) a za dalších 28 mil. Kč jsme 
vyhlásili výzvy, které budou vyhodnoceny v roce 2018. Do 
konce roku 2018 byly schváleny k podpoře tři neinvestiční 
projekty Operačního programu Zaměstnanost a čtrnáct 
projektů zaměřených na rozvoj místního podnikání 
v Programu rozvoje venkova. Další výzvy budou vyhlašová-
ny v roce 2019 po provedení vyhodnocení.

3   Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí
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Tab. č. 2: Přehled vyhlášených a realizovaných výzev k 31. 12. 2017
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MAS Pobeskydí - Prevence a řešení
sociálního vyloučení (I.)

20. 2. 2017
(6,5 mil. Kč) 5 7,0 mil. Kč*

11,0 mil. Kč*

32,1 mil. Kč

4,7 mil. Kč

27,3 mil. Kč

0,0 mil. Kč

4,9 mil. Kč

9,0 mil. Kč

32,1 mil. Kč

4,7 mil. Kč

11,3 mil. Kč

0,0 mil. Kč

28

9

1

7

0

21. 3. 2017
(18,0 mil. Kč)

31. 5. 2017
(25,0 mil. Kč)4

31. 5. 2017
(5,0 mil. Kč)

14. 7. 2017
(15,0 mil. Kč)

20. 9. 2017
(2,0 mil. Kč)

15. 9. 2017
(1,7 mil. Kč)

18. 12. 2017
(12,0 mil. Kč)

22. 12. 2017
(2,0 mil. Kč)

31. 12. 2017
(12,3 mil. Kč)

Výzva č. 01 Programu rozvoje venkova2

MAS Pobeskydí - IROP - Udržitelná
a bezpečná doprava I.

MAS Pobeskydí - IROP - Infrastruktura
sociálních služeb a začleňování I.

MAS Pobeskydí - IROP - Vzdělávací
infrastruktura I.

MAS Pobeskydí - Přístup
k zaměstnání (I.)

1. výzva MAS Pobeskydí - OPŽP -
Prevence invazních druhů (I.)

MAS Pobeskydí - IROP - Udržitelná
a bezpečná doprava I.

MAS Pobeskydí - Slaďování profesního
a rodinného života (I.)

Výzva č. 02 Programu rozvoje venkova5

3

253

9

1

3

0 0

-

-

-

-

-

0,0 Kč

-

-

-

-

-

* Část projektů byla vyhodnocena jako nepřijatelné.  
1  Projekty s ukončenou realizací, se schválenou žádostí o platbu a proplacenou dotací.
2  Výzva č. 01 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Zaměření na investice
    do zemědělství, zemědělské produkty, místní nezemědělská produkce, investice do lesnictví.
3  Dva žadatele v průběhu závěrečného ověřování způsobilosti na SZIFu odstoupili od realizace projektu.
4  Alokace navýšena po věcném hodnocení na 32,1 mil. Kč.
5  Výzva č. 02 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Zaměření na investice
    do zemědělství, zemědělské produkty, místní nezemědělská produkce, investice do lesnictví.

Příjem žádostí o podporu nebyl k 31. 12. 2017 ukončen.



3.2 Realizované projekty s podporou  
 MAS

V prosinci 2017 byla zahájena realizace dvouletého projek-
tu Spolku Tulipán „Zřízení a provozování Komunitního 
centra Tulipán v Horní Suché“. Cílem projektu je začlenění 
osob z cílové skupiny do života v obci, jejich propojení 
s ostatními obyvateli a rozvoj sociálních a dalších klíčových 
kompetencí pro zapojení do společnosti, a to prostřednic-
tvím provozování aktivit komunitního centra. Díky projektu 
vznikne klub dětí a kroužek rodičů a budou realizovány 
programy na podporu zaměstnanosti a počítačové 
gramotnosti a pořádány kulturní a osvětové akce.

V roce 2017 byla zahájena realizace 22 podpořených 
projektů v Programu rozvoje venkova. Jejich úspěšné 
ukončení se očekává během roku 2018.

3.3 Animační aktivity

V průběhu rok 2017 bylo uspořádáno devět seminářů pro 
žadatele a sedm dalších animačních akcí, které měly 
přispět k lepšímu čerpání dotačních prostředků a ke zkva-
litnění realizace strategie. Na animačních akcích jsou před-
stavovány dotační možnosti, prezentovány příklady dobré 
praxe a dochází k výměně zkušeností místních aktérů.

          Jak může MAS podpořit rodinu (31. 1. 2017,
 Třanovice)
          Lesnictví v Pobeskydí (9. 2. 2017, Raškovice)
          Seminář pro žadatele v rámci výzvy MAS Pobeskydí  
 Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)
 (27. 2. 2017, Třanovice)
          Koně v Pobeskydí II. (28. 2. 2017, Vojkovice)
          Seminář pro žadatele v rámci 1. výzvy Programu  

 rozvoje venkova (24. a 27. 3. 2017, Třanovice)
          Workshop k realizaci šablon (10. 4. 2017,
 Třanovice)
          Seminář pro žadatele v rámci výzvy
 MAS Pobeskydí - IROP - Udržitelná a bezpečná  
 doprava I. (5. 6. 2017, Třanovice)
          Seminář pro žadatele v rámci výzvy
 MAS Pobeskydí - IROP - Infrastruktura sociálních  
 služeb a začleňování I. (5. 6. 2017, Třanovice)
          Seminář pro žadatele v rámci výzvy
 MAS Pobeskydí - IROP - Vzdělávací infrastruktura I.  
 (3. 8. 2017, Třanovice)
          Seminář pro žadatele v rámci výzvy
 MAS Pobeskydí Přístup k zaměstnání (I.)
 (6. 10. 2017, Třanovice)
          Seminář pro žadatele v rámci výzvy
 MAS Pobeskydí - OPŽP - Prevence invazních
 druhů (I.) (24. 10. 2017, Třanovice)
          Setkání podnikatelů - možnosti dotační podpory  
 (27. 10. 2017, Třanovice)
          Podnikatelská snídaně - možnosti dotační podpory  
 (16. 11. 2017, Staříč)
          Setkání k příměstským táborům - možná podpora  
 pro příměstské tábory v Pobeskydí (16. 11. 2017,  
 Třanovice)
          Seminář pro žadatele v rámci výzvy
 MAS Pobeskydí - IROP - Udržitelná a bezpečná  
 doprava II. (18. 12. 2017, Třanovice)

 
 V zájmu zlepšení informování byl vydáván Zpravo- 
 daj MAS Pobeskydí a informační letáky.
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Obr. č. 5: Komunitní centrum Tulipán Horní Suchá

Obr. č. 7: Setkání k příměstským táborům

Obr. č. 4: Dovybavení bourárny v Horních Domaslavicích

Obr. č. 6: Lesnictví v Pobeskydí



Zjištěný stav
(rok 2015)

Zjištěný stav
(rok 2016)

Výchozí stav
(rok 2013)

67 544

7 230

1,5962

2 479

11 618

3 513

-

Počet obyvatel

Tab. č. 3: Výsledky monitoringu prováděného v letech 2016 a 2017

Sledovaný ukazatel

Průměrné výdaje na veřejnou správu obcí na 1 obyvatele

Průměrné daňové příjmy na obyvatele

Počet uchazečů o zaměstnání

Index ekologické stability

Počet aktivních ekonomických subjektů

Počet schválených projektů (podpořených MAS)

68 856

7 347

1,6065

2 150

13 004

4 236

0

68 474

7 271

1,6026

2 488

12 527

3 632

0

3.4 Metodická pomoc pro školy
 
Významnou animační aktivitou je animace a metodická 
pomoc pro školy a školská zařízení v Operačním programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Naše animátorka škol pomáhala 
při přípravě i administraci projektů škol ve výzvě Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I.“ 
Metodická pomoc se týká nejenom přípravy projektové 
žádosti, ale pokračuje i v průběhu realizace šablon. Školy se 
mohou bezplatně na naši animátorku škol obrátit i s dílčími 
problémy. V roce 2017 jsme měli možnosti touto cestou 
spolupracovat na šablonách škol z Těrlicka, Stříteže, Komorní 
Lhotky, Třanovic, Smilovic, Soběšovic, Horních a Dolních 
Domaslavic, Vyšních Lhot, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Lučiny, 

Hnojníku atd. Metodická pomoc pro školy bude nabízena 
i v rámci Šablon II.

3.5   Monitoring a evaluace strategie

Nedílnou součástí je pravidelný monitoring naplňování 
strategie. Monitoring je prováděn pravidelně dvakrát 
ročně na úrovni integrovaného nástroje, tj. jednotlivých 
programových rámců a následně jednou ročně na úrovni 
celé strategie. V této souvislosti je sledováno naplňování 
finančního a indikátorového plánu integrovaného nástroje 
a dílčích indikátorů pro sledování a vyhodnocování realiza-
ce celé strategie.



MAS Pobeskydí v roce 2017 pokračovala druhým rokem 
v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek. Tento projekt 
se zaměřoval na oblast vzdělávání, výchovy a související 
oblasti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Frýdek-Místek, který zahrnuje kromě 29 obcí Pobeskydí 
také území osmi dalších obcí, včetně statutárního města 
Frýdek-Místek. Projekt byl zahájen v roce 2016 a ukončen 
k 31. prosinci 2017.

Vzhledem k tomu, že se projekt soustřeďoval především na 
vytváření a posilování organizačních a odborných platfo-
rem a na strategické plánování v oblasti vzdělávání, výcho-
vy a v souvisejících oblastech, v roce 2017 proběhla řada 
jednání klíčových orgánů místního akčního plánování, 
zejména řídícího výboru a pracovních skupin. Řídící výbor, 
který byl nejvyšším orgánem projektu, se sešel 21. února 
2017 a 27. září 2017, aby projednal a schválil součásti 
dokumentace a další záležitosti místního akčního plánová-
ní. Z obdobných důvodů proběhla korespondenční projed-
nání dílčích dokumentů ve dnech 24.−31. ledna 2017, 
21.−27. března 2017 a 1.−10. listopadu 2017. Pracovní 
skupiny, které byly odbornými platformami místního 
akčního plánování, se sešly k jednání v březnu a dubnu 
2017. V září 2017 proběhla závěrečná konference projektu.

Výsledkem plánování byly především aktualizované 
součásti dokumentace místního akčního plánování: strate-
gický rámec priorit (verze 2017/03), seznam investičních 
priorit (verze 2017/03 a 2017/09) a roční akční plán 2018. 
Tyto dokumenty spolu s analýzou představují jediný 
koncepční dokument v oblasti vzdělávání, výchovy a souvi-
sejících oblastí na regionální úrovni (na území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek) 
a jsou solidním základem pro plánování a realizaci konkrét-
ních aktivit na školách a v dalších organizacích působících 
v těchto oblastech.

Ačkoli byl projekt zaměřen primárně na vytváření a posilo-
vání organizačních a odborných struktur a na strategické 
plánování, realizační tým projektu našel prostor pro 
podporu jedenácti projektů spolupráce (vzdělávacích 
aktivit) škol a dalších organizací působících v oblasti vzdělá-
vání, výchovy a v souvisejících oblastech. 

Jednalo se o tyto projekty:

         Předávání zkušeností v dramatické výchově
         Místní a regionální témata ve výuce
         Praktická civilní obrana ve vzdělávání a výchově
         Rodinná výchova a rodinné hodnoty ve výuce
         Aktualizace témat environmentálního vzdělávání
 v zeleném centru Třanovice
         Environmentální soutěž Zlatý kapřík
         Metodický klub fyziky
         Badatelská chemie
         Manuální zručnost dětí
         Lídrem třídy ve společném vzdělávání
         Metodický klub malotřídních škol

Dalších 23 projektů bylo naplánováno pro rok 2018. 
V závěru roku 2017 proběhla koncepční příprava navazují-
cího projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, jehož reali-
zace by měla probíhat v letech 2018−2021.

4   Místní akční plán Frýdek-Místek
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Obr. č. 9: Jednání řídícího výboru MAPObr. č. 8: Výměna zkušenosti v dramatické výchově

Obr. č. 11: Metodický klub fyzikyObr. č. 10: Jednání pracovní skupiny Zázemí
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Obr. č. 12: Z pole rovnou do kuchyně

5.1 Členství v Národní síti
 Místních akčních skupin ČR

MAS Pobeskydí je jedním ze zakládajících členů Národní sítě 
Místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR). Národní síť Místních 
akčních skupin České republiky, z.s., je spolkem místních 
akčních skupin pracujících metodou LEADER a uplatňujících 
integrovaný nástroj CLLD. Hlavním posláním NS MAS je sdru-
žovat místní akční skupiny, rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry 
na venkově a hájit společné zájmy ve vztahu k orgánům státu. 
Zástupci našeho spolku se účastnili valné hromady v Hrani-
cích 16. března 2017 a ve Valticích 15. listopadu 2017.

Místní akční skupiny se pravidelně setkávají i na krajské 
úrovni. V roce 2017 byla činnost krajského sdružení NS MAS 
Moravskoslezského kraje zaměřena především na podporu 
při přípravě výzev. Jednání krajského sdružení probíhala pravi-
delně jednou měsíčně.

5.2 Partnerství a spolupráce
 na venkově

Spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery je jednou 
z důležitých činností MAS Pobeskydí, která přispívá k naplňo-
vání poslání spolku. Partnerství je realizováno ve dvou 
rovinách: v rovině vzájemné výměny zkušeností a znalostí 
a v rovině přípravy a realizace společných projektů. Vzájemná 
výměna zkušeností probíhá zejména na krajské úrovni. 

Od roku 2008 jsme partnerem Celostátní sítě pro 
venkov − komunikační platformy Programu rozvoje venkova, 
jejímž posláním je mezi jinými zvýšit zapojení zúčastněných 

stran do provádění rozvoje venkova a podpořit inovace 
v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských 
oblastech. V roce 2017 jsme byli spolupořadateli akce 
celostátní sítě pro venkov „Z pole rovnou do kuchyně“, která 
se konala 18. května 2017 v penzionu Mlýn v Ropici. Akce byla 
zaměřena na výměnu zkušeností, vzájemné setkání místních 
producentů potravin se zástupci restaurací, jídelen. Součástí 
akce byla i přednáška Krajské veterinární správy na téma 
požadavků na zpracování produktů a přednáška Gastrocentra 
Slezské univerzity v Opavě k využití lokálních produktů 
v gastronomii.

Dále je naše místní akční skupina členem Spolku pro obnovu 
venkova, se kterým sdílí některé vize o obnově venkova, 
venkovské pospolitosti a rodiny.

5   Výběr dalších aktivit MAS Pobeskydí v roce 2017



Spolek sestavuje roční účetní závěrku v plném rozsahu vč. přílohy k účetní závěrce. Ve výroční zprávě jsou uváděny základní 
a souhrnné údaje k 31. 12. 2017.

6   Roční účetní závěrka

Tab. č. 4: Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 (zaokrouhleno na tis. Kč)

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných pol. celkem
V. Ostatní náklady celkem
IV. Daně a poplatky celkem
III. Osobní náklady celkem
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 095 000,00 Kč

0,00 Kč
3 082 000,00 Kč

1 000,00 Kč
8 000,00 Kč

0,00 Kč
13 000,00 Kč

0,00 Kč
4 199 000,00 Kč

4 004 000,00 Kč
148 000,00 Kč

A. Náklady

Název položky
Činnosti

Hlavní Hospodářská

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmu celkem
 Náklady celkem
B. Výnosy
I. Provozní dotace
II. Přijaté příspěvky
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
IV. Ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných pol. celkem
 Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

4 152 000,00 Kč
-47 000,00 Kč
-47 000,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

9 000,00 Kč
0,00 Kč

15 000,00 Kč

24 000,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

25 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

25 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

Výsledkem hospodaření spolku za rok 2017 je ztráta 47 tis. Kč. Náklady spolku dosáhly výše 4 199 tis. Kč, z toho cca 78,4 % osobní náklady 
(průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 5,5). Výnosy spolku představovaly zejména provozní dotace (4 004 tis. Kč) projektů: Provozní 
a animační výdaje MAS Pobeskydí (Integrovaný regionální operační program) a Místní akční plán Frýdek-Místek (Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání). Většina těchto výnosů a nákladů se vztahuje k hlavní činnosti. Z kapacitních důvodů a omezení příjemců dotací 
v roce 2017 byla vyvíjena vedlejší výdělečná činnost velmi omezeně. Členské příspěvky v roce 2017 byly fakturovány ve výši 148 tis. Kč 
(30 tis. Kč svazky obcí, 3 tis. Kč podnikatelské subjekty, 500 Kč jiné veřejné subjekty, 200 Kč ostatní neveřejné subjekty).
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Celková aktiva a současně pasiva spolku k 31. 12. 2017 se navýšila oproti konci předchozího roku o 2 308 tis. Kč 
a dosáhla účetní hodnoty 6 461 tis. Kč. Toto navýšení je způsobeno nevyúčtovanými dotacemi. Významnou část 
aktiv tvoří dohadné položky aktivit (předpokládaná výše dotace) a významnou část pasiv tvoří poskytnuté zálohy 
na dotace. K 31. 12. 2017 byl evidován podrozvahově drobný majetek s pořizovací cenou cca 879 tis. Kč. Souběž-
ně došlo ke snížení vlastních zdrojů tj. výsledku hospodaření.

Tab. č. 5: Rozvaha k 31. 12. 2017 (zaokrouhleno na tis. Kč) 

AKTIVA
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. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
 Aktiva celkem

PASIVA
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

Název položky Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

4 153 000,00 Kč
0,00 Kč

2 976 000,00 Kč
1 175 000,00 Kč

2 000,00 Kč
4 153 000,00 Kč

1 542 000,00 Kč
0,00 Kč

1 542 000,00 Kč
2 611 000,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

2 611 000,00 Kč
0,00 Kč

4 153 000,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

6 461 000,00 Kč
0,00 Kč

5 195 000,00 Kč
1 260 000,00 Kč

6 000,00 Kč
6 461 000,00 Kč

1 495 000,00 Kč
0,00 Kč

1 495 000,00 Kč
4 966 000,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

4 966 000,00 Kč
0,00 Kč

6 461 000,00 Kč

0,00 Kč



Tab. č. 6: Vyhodnocení rozpočtu na rok 2017 − 1. část 

č. p. Název položky Schválený rozpočet
k 22. 6. 2017

Změna
k 18. 12. 2017

Stav
k 31. 12. 2017

V10

V9

V8

V7

V6

V5

V4

V3

V2

V1

V11

V12a

V12b

V13

V14

V15

Kancelářské potřeby apod.

Propagační materiály apod.

Drobný hmotný majetek

Spotřeba energie

Opravy a udržování

Cestovné

Výdaje na reprezentaci

Nájem

Telefon, internet, poštovné

Ostatní služby

Drobný nehmotný majetek

Mzdy − pracovní smlouvy

Mzdy − DPP, DPČ 

Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)

Jiné sociální výdaje

Daně a poplatky

54 014,00 Kč 58 492,56 Kč 46 525,05 Kč

75 000,00 Kč 229 023,86 Kč 240 138,53 Kč

233 436,00 Kč 177 512,41 Kč 177 512,41 Kč

30 306,25 Kč 24 154,50 Kč 23 450,00 Kč

2 000,00 Kč 10 844,00 Kč 10 898,00 Kč

95 000,00 Kč 76 908,00 Kč 90 847,00 Kč

106 237,00 Kč 87 536,46 Kč 87 308,93 Kč

42 900,00 Kč 43 395,47 Kč 45 052,00 Kč

35 338,00 Kč 53 536,38 Kč 43 149,35 Kč

601 660,32 Kč 330 784,66 Kč 334 865,00 Kč

46 400,00 Kč 23 895,49 Kč 27 185,09 Kč

1 871 400,00 Kč 1 894 524,00 Kč  1 889 593,00 Kč

1 009 961,00 Kč 574 381,00 Kč 575 701,00 Kč

648 516,00 Kč 649 485,00 Kč 651 122,00 Kč

24 262,28 Kč 8 665,63 Kč 8 665,63 Kč

1 000,00 Kč 1 150,00 Kč 750,00 Kč
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Tab. č. 6: Vyhodnocení rozpočtu na rok 2017 − 2. část 

č. p. Název položky Schválený rozpočet
k 22. 6. 2017

Změna
k 18. 12. 2017

Stav
k 31. 12. 2017

P4

P3

P2

P1

V20

V19

V18

V17

V16

P5

Úroky

Ostatní náklady

Poskytnuté příspěvky

Daň z příjmu

Dlouhodobý majetek

Výdaje celkem

Dotace IROP 4.2

Příjmy z vedlejší činnosti MAS

Členské příspěvky

Projekt MAP

Ostatní příjmy

Příjmy celkem

Disponibilní zdroje celkem k 1. 1. 

Rozdíl příjmů a výdajů

Disponibilní zdroje k 31. 12.

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

5 000,00 Kč 8 237,00 Kč 8 759,57 Kč

14 000,00 Kč 13 000,00 Kč 12 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

4 896 430,85 Kč 4 265 526,42 Kč 4 273 522,56 Kč

3 074 323,66 Kč 2 028 296,89 Kč 2 028 296,89 Kč

25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

146 700,00 Kč 147 300,00 Kč 140 700,00 Kč

2 164 089,60 Kč 2 164 089,60 Kč 2 164 089,60 Kč

100,00 Kč 87,77 Kč 119,07 Kč

5 410 213,26 Kč 4 364 774,26 Kč  4 358 205,56 Kč

1 174 786,25 Kč 1 174 786,25 Kč 1 174 786,25 Kč

513 782,41 Kč 99 247,84 Kč 84 683,00 Kč

1 688 568,66 Kč 1 274 034,09 Kč 1 259 469,25 Kč
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Schválený rozpočet prošel jednou změnou. Změny zahrnovaly zejména snížení výdajů na dohody o provedení práce osob 
podílejících se na hodnocení projektů (projekt IROP) a na realizaci aktivit projektu MAP (DPP, ostatní služby) a s tím souvisejí-
cí snížení příjmů dotace. Dále bylo zohledněno snížení výdajů na drobný majetek a navýšení výdajů na propagační předměty 
v projektu MAP. Oproti schválenému rozpočtu k 22. 6. 2017 došlo k výraznému navýšení výdaje v položce propagační materi-
ály a předměty (změna projektu MAP), ovšem celkově došlo ke snížení výdajů o 12,7 % (osobní výdaje DPP, ostatní služby, 
drobný majetek) a ke snížení příjmů o 19,4 % (dotace IROP, členské příspěvky). Většina rozdílů byla zohledněna 
v provedených změnách rozpočtu. 

Tato výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne 22. 5. 2018.
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MAS Pobeskydí, z. s. – sídlo: 739 53 Třanovice č. p. 1, IČ: 71212612,
e-mail: mas@pobeskydi.cz, www.pobeskydi.cz

grafické zpracování Ing. Irena Ardely, tisk AZ PROPRESS s.r.o.


