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Pobeskydí bude atraktivním místem pro zdravý život, práci i odpočinek. 
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Úvodní slovo 
 

 

 

Vážení přátelé venkova, 

 

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Místní akční skupiny Pobeskydí - zájmového 

sdružení právnických osob za rok 2008. Rádi bychom Vás v ní seznámili s naší činností 

v oblasti rozvoje venkova, účastí v programech typu LEADER a představili Vám naše členy, 

orgány a pracovní tým.  

 

Po překonání kritického roku 2007, nepříznivě ovlivněného zpožděním možností čerpání 

dotací z evropských fondů, se rok 2008 pro nás stal přelomovým rokem, který potvrdil naši 

úlohu a postavení v rozvoji venkova nejen na úrovni Pobeskydí. Naše místní akční skupina 

obhájila své čelní postavení mezi ostatními místními akčními skupinami v České republice. 

V novém programovém období 2007 – 2013 byla vybrána pro finanční podporu realizace 

svého strategického plánu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), 

čímž zajistila alespoň část potřeby finančních prostředků pro realizaci zejména menších 

projektů v území její působnosti. V roce 2008 se plně zapojila do Programu rozvoje venkova 

ČR, osy IV. LEADER a zahájila tak realizaci své rozvojové strategie „Strategický plán 

LEADER MAS Pobeskydí“. 

 

Rád bych touto cestou poděkoval našim členům, partnerům, spolupracovníkům a všem, kdo 

se podílí na rozvoji našeho venkova za jejich přízeň a úspěšnou spolupráci.  

 

 

 

 Ing. Oto Onderek 

 předseda programového výboru 
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1 Základní údaje o sdružení 

Název 

Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob 

 

Zkrácený název 

MAS Pobeskydí 

 

Sídlo 

Třanovice čp. 1, PSČ 739 53 

 

Právní forma 

Zájmové sdružení právnických osob 

 

Registrace 

U Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitřních věcí, č.j. VV/3117/04-R-01/04 

 

IČ 

71212612 

 

DIČ 

CZ71212612 

 

Předmět činnosti  

Předmětem činnosti sdružení je podporovat a napomáhat na principu vytváření partnerství 

mezi všemi složkami veřejného života ke zlepšení sociálního, hospodářského rozvoje 

a životního prostředí a realizace projektů dle rozvojové strategie oblasti, která je jeho 

základním rozvojovým dokumentem při zapojení do iniciativy Evropské unie LEADER 

a dalších aktivit podporujících rozvoj venkova. 

 

Území působnosti MAS Pobeskydí 

V rámci projektů typu LEADER je území působnosti MAS Pobeskydí vymezeno katastrálním 

územím obcí, které souhlasily se začleněním do tohoto území. K 31. 12. 2008 toto území 

zahrnovalo následující obce:  Albrechtice, Baška, Bílá, Brušperk, Bruzovice, Čeladná, Dobrá, 

Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdlant nad Ostravicí, Hnojník, 

Horní Suchá, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Chotěbuz, 

Janovice, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, 

Lučina, Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice, 

Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará 

Ves nad Ondřejnicí, Staré Hamry, Staříč, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, 

Vyšní Lhoty a Žermanice.   

 

Rozloha: 853,37 km2 
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Počet obyvatel (k 31. 12. 2007)1: 87 104  

Hustota obyvatelstva: 102,07 / km2 

Počet obcí: 53 

 

MAS Pobeskydí kromě účasti v programech typu LEADER vyvíjí rovněž aktivity komerčního 

charakteru, které zahrnují vyhledávání dotačních programů pro potencionální žadatele, 

zpracování žádostí o dotaci včetně příslušných projektů a dalších náležitostí, zpracování 

studií územního rozvoje a jiných rozvojových dokumentů. Aktivity tohoto typu nejsou nijak 

územně omezeny. 

 

Cíle sdružení 

 Tvorba a realizace rozvojových strategií příslušného území v rámci iniciativy typu 

LEADER a v rámci dalších aktivit, které podporují rozvoj venkova 

 Kulturní, společenský, sociální a ekonomický rozvoj Pobeskydí na bázi využití vnitřních 

lidských, přírodních a ekonomických potenciálů 

 Získávání prostředků pro realizaci rozvojových projektů, objektivní výběr projektů 

určených k podpoře 

 Získávání prostředků pro vlastní činnost sdružení a pro jeho rozvoj, jako ekonomického 

subjektu 

 

 

                                                

1 Zdroj: www.czso.cz/cz/obce_d/index.html 
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2 Členové sdružení 

Sdružení je tvořeno 13 členy z toho 5 členů zastupuje veřejný sektor. Členská základna je 

tvořena partnerstvím veřejného sektoru, podnikatelských subjektů a neziskových organizací. 

V průběhu roku 2008 nedošlo ke změně členů. 

 

 

Svazky obcí 

 

Svazky obcí zastupují v rámci sdružení veřejný sektor. Jejich hlavním posláním je 

spolupráce v oblasti komunální sféry, sociálního a ekonomického rozvoje a zlepšování 

životního prostředí. Svazky organizují řadu kulturních, společenských a sportovních akcí, 

propagují své mikroregiony (území v působnosti svazků) v oblasti cestovního ruchu 

a společně hledají nové cesty financování rozvoje venkova. Mikroregiony vytvářejí z velké 

části území v působnosti MAS Pobeskydí. 

 

 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí 

 Předmět činnosti: Činnost ostatních členských organizací 

 Sídlo: 739 22 Soběšovice čp. 45 IČ: 70305374 

 

 Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, svazek obcí 

 Předmět činnosti: Činnost ostatních členských organizací 

 Sídlo: K náměstí 22, 739 44 Brušperk IČ: 60045701 

 

 Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí 

 Předmět činnosti: Činnost ostatních členských organizací 

 Sídlo: 739 51 Dobrá čp. 230 IČ: 68157631 

 

 Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí 

 Předmět činnosti: Činnost ostatních členských organizací 

 Sídlo: 739 53 Třanovice čp. 250 IČ: 69610088 

 

 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí 

 Předmět činnosti: Činnost ostatních členských organizací 

 Sídlo: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant n. O. IČ: 69609926 

 

 

Neziskové organizace 

 

Neziskové organizace jsou nedílnou součástí členské základy každé místní akční skupiny. 

Reprezentují názory a zájmy veřejnosti a různých zájmových skupin ve všech oblastech 

lidské činnosti, např. ochrany životního prostředí, kulturního a společenského života, rozvoje 
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venkova apod. MAS Pobeskydí má mezi svými členy tři neziskové organizace zabývající se 

obnovou přírody a krajiny, ekologickým vzděláváním, komunálními službami a poradenstvím 

v oblasti rozvoje venkova. 

 

 LUSTON o.p.s. 

 Předmět činnosti: Podpora rozvoje mikroregionu 

 Sídlo: 739 22 Soběšovice čp. 10 IČ: 26830451 

 

 Třanovice služby, o.p.s. 

 Předmět činnosti: Komunální služby 

 Sídlo: 739 53 Třanovice čp. 1 IČ: 25837958 

 

 ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem 

 Předmět činnosti: Činnost zájmových svazů, spolků a klubů 

 Sídlo: 739 13 Kunčice p/O čp. 235 IČ: 65892691 

 

 

Podnikatelské subjekty 

 

Členy sdružení jsou rovněž podnikatelské subjekty. Jedná se o subjekty, které se zabývají 

zemědělstvím, stavebnictvím a energetikou. V rámci své činnosti se tyto subjekty věnují 

i dalším aktivitám např. potravinářství, nákladní dopravě, obchodní činnosti, nakládání 

s odpady, hostinským a rekondičním službám atp. Někteří členové mají zavedeny systémy 

řízení jakosti a kvality a systémy ochrany životního prostředí (SPOLSTAV KONSTRUKT 

s.r.o.), dbají na využívání moderních a ekologicky šetrných výrobních postupů a jejich 

výrobky jsou oceněny národní značkou Klasa (TOZOS spol. s r.o.). 

 

 AGRO–DOMINIK spol. s r.o. 

 Předmět činnosti: Všeobecná zemědělská činnost 

 Sídlo: 739 37 Žermanice čp. 91 IČ: 25815725 

 

 SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. 

 Předmět činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Sídlo: Vyšní Lhoty čp. 53, 739 51 Dobrá IČ: 26823748 

 

 TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. 

 Předmět činnosti: Výroba a rozvod tepelné energie 

 Sídlo: Hamernická 233, 739 11 Frýdlant n. O. IČ: 64087662 

 

 TOZOS spol. s r.o. 

 Předmět činnosti: Zemědělská výroba, obchodní činnost 

 Sídlo: 739 53 Horní Tošanovice čp. 1 IČ: 49610651 
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Kulturní akce „Majówka 2008“ - český den 

v Jaworzu projekt přeshraniční spolupráce Sdružení 

obcí povodí Stonávky 
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3 Orgány a pracovní tým sdružení 

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která volí členy výkonného a statutárního 

orgánu - programového výboru. Dalšími orgány sdružení jsou výběrová komise (členy 

delegují členové sdružení a schvaluje valná hromada), kontrolní komise (členy volí valná 

hromada) a ředitel (ustanovuje programový výbor). 

 

3.1 Organizační struktura sdružení 

Valná hromada 

 

Valná hromada je složena ze statutárních nebo pověřených zástupců jednotlivých členů 

MAS Pobeskydí (právnických osob). 

K 31. 12. 2008 měla valná hromada následující složení: 

 Ing. Karel Obluk za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí, 

 Marek Kaniok, DiS za Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí, 

 Stanislav Čmiel za Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí, 

 Ing. Jaromír Dobrozemský za Zájmové sdružení Frýdlantsko–Beskydy, svazek obcí, 

 Ing. Dalibor Dvořák za Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, svazek obcí, 

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

 Josef Křenek za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., 

 Ing. Roland Slavíček za T E R M O  Frýdlant n.O. s.r.o., 

 Alois Škuta za TOZOS spol. s r.o., 

 Ing. Michal Madzia za Družstvo Raškovice, 

 Ing. Zdeněk Knyč za LUSTON o.p.s., 

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

 Libor Křen za ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Programový výbor 

 

V průběhu roku 2008 nedošlo ve složení programového výboru k žádným změnám. 

K 31. 12. 2008 měl programový výbor následující složení: 

 Ing. Oto Onderek – předseda (MAS Pobeskydí), 

 Ing. Dana Vlčková – místopředsedkyně (Sdružení obcí povodí Morávky), 

 Ing. Zdeněk Knyč (LUSTON o.p.s.), 

 Ing. Jaromír Dobrozemský (Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy), 

 Dagmar Hlisnikovská (TOZOS spol. s r.o.). 

 

Výběrová komise 

 

Členy výběrové komise jsou zástupci jednotlivých členů sdružení. Výběrová komise zasedala 

v roce 2008 v následujícím složení: 

 Ing. Jaroslav Votýpka za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, 
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 Mgr. Michaela Honešová za Sdružení obcí povodí Morávky, 

 Bc. Jan Tomiczek za Sdružení obcí povodí Stonávky, 

 Ing. Tomáš Večeřa za Zájmové sdružení Frýdlantsko–Beskydy, 

 Ing. Jiří Volný za Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, 

 Ing. Vladimír Křivka za AGRO–DOMINIK spol. s r.o., 

 Josef Křenek za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., 

 Ing. Marcela Štaubertová za T E R M O  Frýdlant n.O. s.r.o., 

 Zdeňka Kohutová za TOZOS spol. s r.o., 

 Olga Muroňová za Družstvo Raškovice, 

 Ing. Antonín Kwaczek za LUSTON o.p.s., 

 Bc. Eva Ministrová za Třanovice služby, o.p.s., 

 Petr Tryščuk za ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Kontrolní komise 

 

Kontrolní komise je volena valnou hromadou a musí mít minimálně 3 členy. Jejími členy 

nemohou být členové programového výboru ani zaměstnanci MAS Pobeskydí. 

K 31. 12. 2008 měla kontrolní komise následující členy: 

 Ing. Karel Obluk (Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady), 

 Libor Křen (ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem), 

 Kamil Křibík (TOZOS spol. s r.o.). 

 

Ředitel 

 

Ředitel vykonává funkci manažera pro realizaci Strategického plánu Leader a je v pracovně 

právním vztahu ke sdružení. Řídí práce na realizaci projektů, plní věcné úkoly uložené mu 

usnesením programového výboru sdružení. Své úkoly plní v rozsahu, jak jsou schváleny 

valnou hromadou sdružení. Jedná za sdružení v běžných záležitostech na základě plné moci 

a to v rozsahu, jak rozhodla valná hromada. Přijímá a propouští zaměstnance. Plní 

zaměstnavatelské funkce vyplývající z pracovně právních předpisů vůči ostatním 

zaměstnancům sdružení a vede aktuální seznam členů sdružení. V roce 2008 vykonával 

funkci ředitele Ing. Oto Onderek. 

 

Pracovní tým 

 

Pracovní tým sdružení je tvořen zaměstnanci sdružení pod vedením ředitele. V polovině 

měsíce července roku 2008 nastoupila do pracovního poměru vítězka výběrového řízení 

na pozici administrátorka projektů. 

 

Obsazení jednotlivých pracovních funkcí k 31. 12. 2008 bylo následující: 

ředitel (manažer pro realizaci SPL) – Ing. Oto Onderek, 

asistentka – Věra Kratochvílová, 

projektant – RNDr. Pavel Žiška, 

administrátorka projektů – Bc. Aneta Struhalová, 

účetní – Bc. Krystyna Nováková. 
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Odborné pracovní skupiny 

 

Odborné pracovní skupiny oficiálně vznikly při přípravě „Strategického plánu Leader MAS 

Pobeskydí“ (dále SPL). Členové jsou delegování na základě jejich zájmu a složení skupin je 

schvalováno programovým výborem. Jejich hlavním úkolem je inicializace a případně 

příprava projektů pro realizaci SPL. MAS Pobeskydí má čtyři odborné pracovní skupiny: 

 Odborná pracovní skupina pro problémový okruh „Společnost“, 

 Odborná pracovní skupina pro problémový okruh „Hospodářství“, 

 Odborná pracovní skupina pro problémový okruh „Životní prostředí a infrastruktura“, 

 Odborná pracovní skupina pro ženy a mládež. 

 

 

Organizační struktura sdružení 

 

 
 

3.2 Jednání orgánů sdružení v roce 2008 

 

Kontrolní komise, 22. 5. 2008 

 

 Vnitřní audit sdružení v rozsahu dodržování stanov, vnitřních předpisů a účelného 

hospodaření 

 

Programový výbor, 29. 5. 2008 

 

 Zprávy kontrolní komise 

 Výroční zpráva za rok 2007, včetně plnění rozpočtu 

 Příprava 1. výzvy Leader a další postup 

 Rozpočet na rok 2008 

VALNÁ HROMADA 

Výběrová komise Programový výbor 

Ředitel 

(manažer pro 
realizaci SPL) 

Pracovní tým 

Odborné pracovní 
skupiny 

Kontrolní komise 
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 Personální záležitostí 

 Rotace členů výběrové komise 

 Stanovisko pro valnou hromadu k projednaným záležitostem 

 

Valná hromada, 26. 6. 2008 

 

 Schválení výroční zprávy za rok 2007 

 Schválení rozpočtu na rok 2008 

 Schválení návrhu způsobu rotace členů výběrové komise 

 Uložení úkolů předsedovi programového výboru - zajistit další postup realizace SPL 

MAS Pobeskydí v souladu s příslušnými předpisy a realizovat návrh opatření kontrolní 

komise 

 Rozdělení finančních prostředků na jednotlivá fiche v rámci 1. výzvy Leader 

 

Výběrová komise, 6. 10. 2008 

 

 Školení členů o způsobu hodnocení a výběru projektů 

 Hodnocení projektů a stanovení pořadí podle dosaženého počtu bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání Valné hromady MAS 
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4 Účast v Programu rozvoje venkova - osa IV. LEADER 

4.1 Zapojení do osy IV. LEADER 

MAS Pobeskydí vyvíjela aktivity směřující k zapojení do osy IV. LEADER Programu rozvoje 

venkova ČR 2007-2013 (dále PRV) již na konci roku 2007, kdy byla podána žádost o dotaci 

na realizaci „Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí“ (dále SPL) v rámci opatření IV.1.1 

PRV. V prvním čtvrtletí roku 2008 proběhla kontrola a hodnocení 102 žádostí z celé ČR 

podaných v rámci opatření IV.1.1 PRV. Žádost MAS Pobeskydí byla jednou z 48 žádostí, 

které hodnotitelská komise začátkem dubna doporučila k podpoře. 5. června Státní 

zemědělský intervenční fond (dále SZIF) tyto žádosti schválil a začátkem července byla 

podepsána dohoda o poskytnutí dotace z PRV mezi SZIF a MAS Pobeskydí. 

 

 9. 4. 2008  Zveřejnění výsledku hodnotitelské komise 

 21. 5. 2008  Oznámení o výši schválené dotace na rok 2008 

 26. 5. 2008  Odevzdání ročního rozpočtu pro rok 2008 na CP SZIF Praha 

 5. 6. 2008  Schválení žádostí o dotaci opatření IV.1.1. PRV 

 3. 7. 2008  Podepsání dohody o poskytnutí dotace z PRV 

 

Podporovaná opatření (fiche) MAS Pobeskydí 

FICHE 1 Občanská vybavenost 

FICHE 2 Kulturní dědictví a tradice 

FICHE 3 Rozvoj zemědělského podnikání 

FICHE 4 Cestovní ruch 

FICHE 5 Životní prostředí a infrastruktura 

 

4.2 První výzva k podávání žádostí o dotaci v opatření IV.1.2 PRV 

Administrativní postup vyhlášení a realizace první výzvy k podávání žádostí o dotaci 

konečnými žadateli v opatření IV.1.2 PRV byl náročný. Na toho opatření bylo alokováno 

v MAS Pobeskydí 12.498.333,00 Kč. Valná hromada rozhodla o vyhlášení výzvy 

k předkládání žádostí o dotaci v rámci tří fichí (1, 3, 5), mezi které rozdělila přidělené finanční 

prostředky dle předpokládaného zájmu žadatelů v souladu se SPL. Výzva byla vyhlášena 

v polovině července. Paralelně byla pořádána školení potenciálních žadatelů a poskytovány 

individuální konzultace. Žádosti byly přijímány v sídle MAS Pobeskydí v Třanovicích 

od 18. do 29. srpna. Následovala administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

24 předložených žádosti. Jedna žádost byla v rámci této kontroly vyřazena. 
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Počet podaných a vybraných žádosti za jednotlivá fiche 

 
Zasedání výběrové komise proběhlo 6. října a k podpoře bylo navrženo 11 žádostí. Výběrová 

komise, z důvodu nedostatečné poptávky v rámci fiche 3, rozdělila zbývající finanční 

prostředky mezi fiche 1 a 5 (rozdíl dvou korun vznikl vlivem zaokrouhlení a úprav dvou 

žádostí, kterým nebyla přidělena plná výše požadované dotace). Žádosti byly předloženy 

RO SZIF Opava 15. října. Termín podepsání dohody o poskytnutí dotace mezi SZIF 

a konečnými žadateli se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2009. 

 

Rozdělení finančních prostředků mezi fiche 

Číslo fiche Název fiche Alokace 
Požadovaná 

dotace 
Přidělená dotace 

1 Občanská vybavenost 5.468.021,00 14.619.924,00 6.816.867,00 

3 
Rozvoj zemědělského 

podnikání 
3.124.583,00 2.252.583,00 872.000,00 

5 
Životní prostředí 
a infrastruktura 

3.905.729,00 10.037.853,00 4.809.464,00 

 Celkem 12.498.333,00 26.910.360,00 12.498.331,00 

 

Časový sled stěžejních aktivit souvisejících s realizací SPL v rámci 1. výzvy k podávání 

žádostí o dotaci: 

 

 10. 6. 2008  Školení potenciálních žadatelů (Střítež) 

 26. 6. 2008  Rozdělení finančních prostředků mezi fiche valnou hromadou 

 8. 7. 2008  Odsouhlasení znění 1. výzvy na CP SZIF Praha 

 10. 7. 2008  Školení potenciálních žadatelů (Třanovice) 

 16. 7. 2008  Školení potenciálních žadatelů (Třanovice) 

 17. 7. 2008   Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci 

 23. 7. 2008  Školení potenciálních žadatelů (Třanovice) 
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 30. 7. 2008  Školení potenciálních žadatelů (Třanovice) 

 18. 8. 2008  Zahájení příjmu žádostí 

 29. 8. 2008  Ukončení příjmu žádostí 

 15. 9. 2008  Zahájení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti 

 26. 9. 2008  Ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti 

 6. 10. 2008  Zasedání výběrové komise 

 15. 10. 2008  Předložení vybraných žádostí o dotaci na RO SZIF Opava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení žadatelů 
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5 Výběr dalších aktivit MAS Pobeskydí v roce 2008 

5.1 Partnerství a spolupráce 

Spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery je jednou z důležitých činností 

MAS Pobeskydí, která přispívá k naplňování poslání MAS. Partnerství je realizováno ve dvou 

rovinách: v rovině vzájemné výměny zkušeností a znalostí a v rovině přípravy a realizace 

společných projektů. 

MAS Pobeskydí spolupracovala v roce 2008 v rámci dvou projektů (vzdělávací a výzkumný) 

a navázala nová partnerství s dalšími organizacemi. 

 

Profesionálové moravskoslezského venkova 

Partnerství v projektu Národní observatoře venkova, o.p.s. „Profesionálové 

moravskoslezského venkova“ financovaného z OP Rozvoj lidských zdrojů. Realizace 

projektu byla zahájena na podzim roku 2006 a ukončena závěrečnou konferencí v červnu 

2008. 

 

Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje 

pro obnovu a rozvoj venkova v ČR 

Partnerství v projektu CpKP Západní Čechy „Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí 

místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR“ realizovaného 

v rámci Výzkumu pro řešení regionálních disparit MMR bylo ukončeno závěrečným 

vyhodnocením projektu dne 12. prosince 2008 v Praze. 

 

Navazování partnerství 

V roce 2008 se uskutečnilo několik setkání s tuzemskými partnery. Dále bylo navázáno 

partnerství s polskou skupinou LGD Prokopara a francouzskou skupinou Pontivy 

Communauté. 

 

 18. 2. 2008  Návštěva zástupců LGD Prokopara (Třanovice) 

 13. 5. 2008  Setkání spolupracujících MAS a IPC ČZU (Praha-Suchdol) 

 9. 7. 2008  Setkání zástupců MAS nad projekty spolupráce (Třanovice) 

 5. - 10. 9. 2008  Návštěva skupiny Pontivy Communauté (Bretaň, Francie) 

 13. 11. 2008  Návštěva studentů a profesorů z Bretaně (Třanovice) 
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Školení  

profesionálů  

moravskoslezského  

venkova 

5.2 Propagace MAS Pobeskydí a SPL 

Zástupci MAS Pobeskydí se v roce 2008 zúčastnili mnoha akcí, na kterých měli možnost 

prezentovat svou činnost, Strategický plán Leader MAS Pobeskydí a v neposlední řadě i své 

členy. Na tomto místě uvádíme z nich ty nejdůležitější. 

 

 Seminář pro Evropské animátory 

 Pořadatel: CpKP Střední Morava 

 Místo: Třanovice Datum: 2. 4. 2008 

 Země Živitelka 2008 

 Pořadatel: MZe, ÚZEI, AK ČR 

 Místo: České Budějovice Datum: 21. – 23. 8. 2008 

 Návštěva skupiny Pontivy Communauté 

 Pořadatel: ŠOV Třanovice 

 Místo: Bretaň (F) Datum: 5. – 10. 9. 2008 

 Účast při výjezdním zasedání Sdružení obcí povodí Stonávky 

 Pořadatel: Sdružení obcí povodí Stonávka 

 Místo: Strečno, Terchová (SK) Datum: 18. 9. 2008 

 Návštěva studentů a profesorů z Bretaně 

 Pořadatel: ŠOV Třanovice 

 Místo: Třanovice Datum: 13. 11. 2008 
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 Workshop spolupracujících MAS 

 Pořadatel: MAS Pošumaví, ČZU Praha  

 Místo: Běšiny, Klatovy Datum: 4. a 5. 12. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země Živitelka 2008 

5.3 Vzdělávání členů a zaměstnanců 

Vzdělávání - získávání nových znalostí a dovedností je nedílnou součástí dalšího profesního 

a odborného růstu zaměstnanců a členů sdružení. Část zaměstnanců si nadále zvyšuje 

vzdělání studiem na vysoké škole. V roce 2008 se zaměstnanci účastnili řady školení, 

seminářů a odborných kurzů např.: 

 

 Školení PRV ČR, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 

 Pořadatel: ÚZEI Praha  

 Místo: Třebívlice Datum: 4. 9. 2008 

 Školení Cestovní ruch 

 Pořadatel: Regionální rada Moravskoslezsko 

 Místo: Frýdek - Místek Datum: 25. 9. 2008 

 Seminář Studie proveditelnosti 

 Pořadatel: Regionální rada Moravskoslezsko 

 Místo: Ostrava Datum: 2. 10. 2008 

 Školení manažerů MAS 

 Pořadatel: ÚZEI Praha  

 Místo: Benešov Datum: 3. – 5. 11. 2008 

 Školení Stavební praxe a územní plánování 

 Pořadatel: ÚZEI Praha  

 Místo: Praha Datum: 18. 11. 2008 

 Školení manažerů MAS 

 Pořadatel: ÚZEI Praha 

 Místo: Benešov Datum: 25. – 27. 11. 2008  
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Školení manažerů MAS, Benešov 

 

5.4 Členství v Národní síti MAS ČR 

MAS Pobeskydí je od roku 2007 členem Národní sítě místních akčních skupin České 

republiky, o.s. (dále NS MAS ČR). Hlavním posláním NS MAS ČR je sdružovat, zastupovat 

a reprezentovat jejich členy na národní i mezinárodní úrovni. 

V roce 2008 došlo k formálnímu vytvoření krajské organizace (bez právní formy) místních 

akčních skupin Moravskoslezského kraje (dále MAS MSK), které spolupracují již řadu let. 

Jedním z hlavních cílů krajské organizace MAS MSK je posílení postavení místních akčních 

skupin a navázání užší spolupráce s Moravskoslezským krajem – Krajským úřadem. 

 

 Účast na II. Celostátní konferenci NS MAS ČR 

 Pořadatel: NS MAS ČR, MZe, Agrární komora ČR 

 Místo: Humpolec Datum: 13. 3. 2008 

 Účast na mimořádné konferenci NS MAS ČR 

 Pořadatel: NS MAS ČR, MZe 

 Místo: Praha Datum: 12. 6. 2008 

 Účast na setkání MAS MSK 

 Pořadatel: MAS Opavsko 

 Místo: Hradec nad Moravicí Datum: 24. 7. 2008 

 Jednání členů NS MAS ČR 

 Pořadatel: MAS České Středohoří, MAS Vladař 

 Místo:  Velké Žernoseky Datum: 1. 12. 2008 

 Účast při pracovním setkání MAS 

 Pořadatel: NS MAS ČR 

 Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 10. 12. 2008 
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II. Celostátní konference NS MAS ČR 

5.5 Komerční činnost MAS Pobeskydí 

Pro zajištění ekonomické soběstačnosti vyvíjí MAS Pobeskydí prostřednictvím svých 

zaměstnanců komerční aktivity v rámci své vedlejší (doplňkové) činnosti. V roce 2008 byla 

zpracována celá řada žádostí o dotace ze státních, regionálních a evropských zdrojů, 

případové studie a finanční analýzy. Níže jsou uvedeny některé z nich. 

 

 Žádost o dotaci na projekt „Zateplení obecních bytových domů“ (MSK ŽPZ) 

 Žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce kulturního domu „Hájenka“ v Horních 

Tošanovicích (MSK RRK) 

 Žádost o dotaci na projekt „Společenské centrum pro volnočasové aktivity dětí 

a mládeže“ (ROP MS) 

 Žádost o dotaci na projekt „Stavební úpravy ZŠ Janovice“ (ROP MS) 

 Žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce rekreační chaty v turistickém areálu“ (PRV) 

 Žádost o dotaci na projekt „Sběrný dvůr ve Vyšních Lhotách“ (OP ŽP) 

 Žádost o dotaci na projekt „Vybavení sběrného dvora v Třanovicích“ (OP ŽP) 

 Případová studie „Kemp pod Husarůvkou“ 
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Stav před realizací: projekt „Sběrný dvůr ve Vyšních 

Lhotách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace brownfieldu v Rychalticích: projekt 

„Společenské centrum pro volnočasovné aktivity 

děti a mládeže 

 



 

 

 

 

6 Roční účetní závěrka 

Roční účetní závěrka vytváří celkový obraz o účetní jednotce, o jejím majetku a o zdrojích 

krytí tohoto majetku. Skládá se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh, jež jsou nedílnou 

součástí daňového přiznání. Sdružení sestavuje účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu 

dle vyhlášky č. 504/2002 v platném znění. 

6.1 Rozvaha 

Rozvaha (bilance) je nedílnou součástí účetní závěrky, která vyjadřuje stav aktiv a pasiv 

k určitému datu. Jedná se o písemný přehled majetku účetní jednotky a jejích zdrojů, kde 

aktiva představují formu a složení majetku a pasiva představují zdroje krytí majetku. 

Základem účetnictví je bilanční princip, kde aktiva (celkem) = pasiva (celkem). 

 

Rozvaha k 31. 12. 2008 (v tisících Kč) 

Název položky 
Stav k prvnímu 

dni období 

Stav 
k poslednímu 

dni období 

 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 1.231 1.858 

I. Zásoby celkem - - 

II. Pohledávky celkem 293 800 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 831 1.058 

IV. Jiná aktiva celkem 107 - 

 Aktiva celkem 1.231 1.858 

 PASIVA   

A. Vlastní zdroje celkem 1.125 1.632 

I. Jmění celkem - - 

II. Výsledek hospodaření celkem 1.125 1.632 

B. Cizí zdroje celkem 106 226 

I. Rezervy celkem - - 

II. Dlouhodobé závazky celkem - - 

III. Krátkodobé závazky celkem 106 226 

IV. Jiná pasiva celkem - - 

 Pasiva celkem 1.231 1.858 

 

Celková aktiva sdružení k 31. prosinci 2008 se zvýšila oproti konci předchozího roku 

o 627 tis. Kč a dosáhla účetní hodnoty 1.858 tis. Kč. Hlavním důvodem této změny je 

přírůstek pohledávek. Souběžně došlo ke zvýšení celkových pasiv, především položky 

hospodářský výsledek. 
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Dlouhodobý majetek a drobný majetek 

Sdružení nemá ve své evidenci dlouhodobý majetek dle definice zákona o dani z příjmů 

(§ 26 a § 32a). Sdružení eviduje pouze drobný hmotný (nehmotný) majetek, jehož vstupní 

cena je vyšší než 1.000 Kč (3.000 Kč) a nižší než 40.000 Kč (60.000 Kč) a doba 

použitelnosti je delší než 1 rok. Tento majetek je evidován na podrozvahových účtech a jeho 

evidenční stav k 31. 12. 2008 byl 756 tis. Kč. 

 

Krátkodobý majetek 

Sdružení v rámci své činnosti netvoří zásoby a ani v budoucnu se jejich vytváření 

nepředpokládá. Položka pohledávky představuje dohadné položky dotací ve výši 695 tis. 

(předpokládaný příjem v prvním čtvrtletí 2009) a pohledávky z výdělečné činnosti. Přírůstek 

krátkodobého finančního majetku byl zapříčiněn zejména příjmy z výdělečné činnosti 

a přijatými dotacemi (více viz 0). 

 

Vlastní zdroje 

Sdružení nemá vlastní jmění ani netvoří fondy. Položku vlastní zdroje tvoří nerozdělený zisk 

a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. 

 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou tvořeny krátkodobými závazky (vůči dodavatelům, zaměstnancům, 

finančnímu úřadu a dalším). 

6.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je dalším základním účetním výkazem. Obsahuje přehled nákladů 

a výnosů účetní jednotky v přehledném členění dle jednotlivých činností. Vzájemný rozdíl 

nákladů a výnosů představuje výsledek hospodaření (zisk/ztrátu). 

 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2008 (v tisících Kč) 

Název položky 
Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

A. NÁKLADY   

I. Spotřebované nákupy celkem 145 12 

II. Služby celkem 333 243 

III. Osobní náklady celkem 1.420 165 

IV. Daně a poplatky celkem 1 2 

V. Ostatní náklady celkem 5 4 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 

- - 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 2 - 

VIII. Daň z příjmu celkem - - 

 Náklady celkem 1.906 426 

B. VÝNOSY   

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem - 1.089 

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem - - 

III. Aktivace celkem - - 
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Název položky 
Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

IV. Ostatní výnosy celkem 1 1 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem 

- - 

VI. Přijaté příspěvky celkem - - 

VII. Provozní dotace celkem 1.824 - 

 Výnosy celkem 1.825 1.090 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -81 664 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -81 588 

 

Výsledkem hospodaření sdružení je zisk. V rámci hlavní činnosti výsledkem hospodaření je 

ztráta zapříčiněna zejména náklady vzniklými v rámci hlavní činnosti, které nebylo možno 

financovat z dotací. V rámci hospodářské činnosti výsledkem hospodaření je zisk. Sdružení 

vznikla daňová povinnost ve výši 76.650 Kč. 

 

Členění výnosů dle zdrojů 

Základní členění výnosů je zřejmé z výše uvedeného výkazu zisku a ztráty. Výnosy 

z hospodářské činnosti představují výnosy z prodeje služeb, např. poradenství při zpracování 

žádostí o dotaci do různých dotačních programů, zpracování strategický plánů, analýz 

a dalších dokumentů. 

Výnosy z hlavní činnosti představují provozní dotace. Největší podíl má dotace z Programu 

rozvoje venkova osa IV. LEADER, opatření IV.1.1 Místní akční skupiny. 

 

Členění nákladů dle druhu 

Základní členění nákladů na hlavní a hospodářskou (vedlejší, výdělečnou) činnost je zřejmé 

z výše uvedeného výkazu zisku a ztráty. Náklady na hlavní činnost představují 82 % 

z celkových nákladů. 

Největší podíl nákladů (68%) představují osobní náklady, tzn. mzdy zaměstnanců, hrazené 

sociální a zdravotní pojištění. 

6.3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích udává pohyb peněžních prostředků sdružení, 

tzn. jejich přírůstek, úbytek za dané období v souvislosti s jeho ekonomickou činností. 

Vypovídá i o tom, s jakými finančními prostředky účetní jednotka hospodařila na začátku 

a na konci daného období. 

 Stav peněžních prostředků na začátku účetního období:     831 tis. Kč 

 Stav peněžních prostředků na konci účetního období:  1.058 tis. Kč 

Hlavní příjmy z hospodářské činnosti jsou téměř totožné s výnosy hospodářské činnosti. 

Nepatrné rozdíly jsou způsobeny pohledávkami. Příjmy z hlavní činnosti se skládají z příjmů 

dotací: 

 Profesionálové moravskoslezského venkova (OP RLZ):     421 tis. Kč 

 Partnerstvím k prosperitě (SROP):            2 tis. Kč 

 Leader (PRV opatření IV.1.1):        825 tis. Kč 

Hlavní výdaje jsou téměř totožné s náklady. Nepatrné rozdíly jsou způsobeny závazky. 
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6.4 Rozpočet 

Vyhodnocení schváleného rozpočtu na rok 2008 (v Kč) 

Č.p. Název položky 
Schválený 

rozpočet 

Skutečnost 

k 31. 12. 2008 

N1 Kancelářské potřeby 47.000,00 55.143,51 

N2 Drobný hmotný majetek 17.500,00 70.137,00 

N4 Pohonné hmoty 13.000,00 15.400,29 

N5 Spotřeba energie 24.000,00 16.776,29 

N6 Opravy a udržování 17.500,00 9.580,21 

N7 Cestovné 56.000,00 57.610,47 

N8 Nájem, úklid kanceláří 26.500,00 29.584,82 

N9 Nájemné dopravního prostředku 24.000,00 22.667,00 

N11 Telefon, internet, poštovné 40.000,00 33.030,65 

N12 Ostatní služby 360.000,00 418.539,20 

N13 Drobný nehmotný majetek 0,00 5.636,00 

N14 Mzdy 1.400.000,00 1.145.654,00 

N15 Sociální, zdravotní pojištění (hrazené) 490.000,00 406.734,00 

N16 Jiné sociální náklady 37.000,00 32.550,00 

N17 Daně a poplatky 4.500,00 1.735,00 

N18 Úroky 0,00 0,00 

N19 Bankovní poplatky 6.600,00 3.069,29 

N20 Ostatní náklady 5.000,00 7.691,67 

N21 Daň z příjmu 0,00 76.650,00 

  Náklady celkem 2.568.600,00 2.408.189,40 

V1 LEADER 1.650.488,00 1.519.320,30 

V2 Dotace na projekt „Profesionálové MS venkova“ 280.000,00 304.944,13 

V3 Výnosy z vedlejší činnosti MAS 650.000,00 1.089.211,72 

V4 Ostatní výnosy 1.000,00 1.220,65 

  Výnosy celkem 2.581.488,00 2.914.696,80 

  Hospodářský výsledek (+ zisk; - ztráta) 12.888,00 506.507,40 

6.5 Počet zaměstnanců 

 Počet zaměstnanců (hlavní pracovní poměr) k 1. 1. 2008: 4 

 Počet zaměstnanců (hlavní pracovní poměr) k 31. 12. 2008: 5 

 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2008: 4,45 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne 26. 6. 2009 


