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1. Úvod 

V roce 2011 pokračovala  MAS 21, o. p. s. (dále jen MAS 21) v aktivitách z let minulých a rozvíjela dále 
svou činnost nejen v oblasti rozvoje regionu, ale svým vstupem do celorepublikových organizací – 
Národní síť Místních akčních skupin (NS MAS) a Spolek pro obnovu venkova České republiky (SPOV 
ČR) se zapojila do aktivit vedoucích k rozvoji venkova na celostátní úrovni. 

V souvislosti s novelizací Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů (dále jen Zákon), jenž vyšel v platnost 1.  1.  2011 a který upravuje skladbu 
a pravomoci orgánů, byl ustanoven ředitel MAS 21. Současně byly uvedeny do souladu se Zákonem 
Zakládací smlouva a Statut MAS 21. 

Na konci roku 2011 bylo přestěhováno pracoviště MAS 21 ze Tří Seker do budovy Městského úřadu 
v Lázních Kynžvartu. 

 

2.  Základní informace 

a) Identifikační údaje 

Název:                  MAS 21, o.p.s.  
IČ:    26 40 83 09 

Sídlo:    Plzeňská 32, Velká Hleďsebe, 354 71 
Pracoviště:   Malá průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 (do 31. 10. 2011) 

                                   Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart (od 1. 11. 2011) 
Web. stránky:   http://www.mas21.cz    

  

b) Zakladatelé 

· Mariánskolázeňsko 

· Sdružení obcí a firem – Chebská pánev 

· Sdružení Ašsko 

· Mikroregion Chebsko 

· Svazek obcí Kamenné vrchy 

· Zahradní a parková spol. s r.o. 

· Lázně Františkovy Lázně, a.s. 

· Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích 

· SPORT – SERVIS ML s.r.o. 

· ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s. 

· Ing. Petr Potůček 

· TECLAN CZ  s.r.o. 

· Joker o. s. 
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Společnost SPORT – SERVIS ML s. r. o. přestala být od 18. 3. 2011 na základě své žádosti 
zakladatelem MAS 21. Tato skutečnost je uvedena v DOHODĚ O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY 
(ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY KE DNI 17. 3. 2011), kterou schválili zakladatelé na 
svém jednání dne 17. 3. 2011.  

 

c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 

 MAS 21  byla v roce 2005 založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž  
společným cílem je rozvoj regionu: 

· Koordinace regionu ve všech oblastech 

· Podpora trvale udržitelného rozvoje regionu 

· Zpracování a realizace rozvojové strategie regionu a rozvoj mezisektorové   spolupráce 

· Realizace partnerské metody LEADER a programu EAFRD v regionu 

· Rozvoj a propagace regionu a jeho potenciálu pro cestovní ruch a lázeňství 

· Vytváření nových forem a možností využití krajiny 

· Ochrana rázu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj 
cestovního ruchu a lázeňství  

· Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí 

· Iniciování a vyhledávání projektů pro rozvoj a obnovu venkova a regionu 

· Vyhledávání, zabezpečování a zpracování zdrojů, které získala či převzala pro rozvoj 
regionu 

· Služby při financování projektů k rozvoji regionu 

· Posuzování projektů k rozvoji regionu  

· Koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu 

· Spolupráce při realizaci projektů 

· Zapojování veřejnosti do vytváření a realizace strategie obnovy venkova na komunální a 
regionální úrovni 

· Součinnost s tuzemskými i zahraničními subjekty majícími vztah nebo působícími 
v regionu 

· Příprava informačních materiálů a vzdělávacích pomůcek 

· Vydavatelská a nakladatelská činnost 

· Výchova, vzdělávání a informování veřejnosti, se zvláštním zaměřením na děti a mládež 

· Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, 
kulturních a společenských akcí 

· Zajišťování osvěty a vzdělanosti obyvatel regionu, včetně zřizování a provozování 
infocenter 

· Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie, popřípadě jiných zahraničních 
subjektů v rámci rozvoje regionu 

· Poradenská činnost včetně poradenství pro zájemce o získání dotací z tuzemských i 
zahraničních zdrojů 
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K plnění cílů obecně prospěšná společnost vykonává tyto činnosti: 

· Vstupuje do právních a partnerských vztahů s jinými subjekty v regionu, v České republice 
a v zahraničí 

· Spolupracuje s odborníky, veřejnou správou, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty 
· Obrací se s podněty na orgány veřejné správy a další subjekty v České republice i v 

zahraničí  
 

 

d) Doplňkové činnosti 
 

Kromě obecně prospěšné činnosti vymezené v článku 2, odstavec c) tohoto dokumentu, byla 
DOHODOU O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY (ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY KE DNI 
17. 3. 2011), kterou schválili zakladatelé na svém jednání dne 17. 3. 2011, rozšířena možnost 
činnosti MAS 21  o doplňkovou činnost: 

· Pronájem a půjčování věcí movitých 

· Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (včetně 
poradenství pro zájemce o získání dotací z tuzemských i zahraničních zdrojů) 

· Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 

· Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

· Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

· Fotografické služby 

· Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 

· Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti 

· Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, 
zřizování a provozování infocenter 

· Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

· Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

· Pronájem a půjčování nemovitostí a nebytových prostor bez poskytnutí jiných než 
základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor 

· Zprostředkování obchodu a služeb 

· Velkoobchod a maloobchod 

· Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

· Ubytovací služby 

· Hostinská činnost 

  

e) Území  

 

Území MAS 21 tvoří správní území 33 obcí. Z tohoto celkového počtu je 31 obcí soustředěno do 
5 uskupení spolupracujících obcí: 

· Sdružení Ašsko 

· Mariánskolázeňsko 

· Mikroregion Chebsko 
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· Sdružení obcí a firem Chebská pánev 

· Svazek obcí Kamenné vrchy 

 

a 2 obce nejsou členy žádného z výše uvedených uskupení.  
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1. Drmoul       

2. Dolní Žandov       

3. Lázně Kynžvart       

4. Tři Sekery       

5. Valy       

6. Velká Hleďsebe       

7. Vlkovice       

8. Stará Voda       

9. Mariánské Lázně        

10. Aš       

11. Hranice       

12. Hazlov       

13. Krásná       

14. Podhradí       

15. Skalná       

16. Libá       

17. Lipová       

18. Milíkov       

19. Odrava       

20. Okrouhlá       

21. Poustka       

22. Třebeň       

23. Tuřany       

24. Nebanice       

25. Křižovatka       

26. Pomezí nad Ohří       

27. Luby       

28. Milhostov       

29. Nový Kostel       

30. Velký Luh       

31. Plesná       

32. Vojtanov       

33. Trstěnice       

 

V roce 2011 nedošlo ke změnám v územní působnosti MAS 21, o.p.s. 

 

f) Partneři 

· Sdružení Ašsko 

· Mariánskolázeňsko 

· Mikroregion Chebsko 
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· Sdružení obcí a firem Chebská pánev 

· Svazek obcí Kamenné vrchy 

· Zahradní a parková spol. s r.o. 

· Lázně Františkovy Lázně, a.s. 

· Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích 

· SPORT – SERVIS ML, s.r.o. (pouze do 17. 3. 2011) 

· Západní stavební DL, a.s. 

· Ing. Petr Potůček 

· Ing. Marek Babuška, CSc. 

· TECLAN CZ s.r.o. 

· Joker o.s. 

· ZO ČSOP Kladská 

· Okresní hospodářská komora Cheb 

· Obec Vojtanov 

· Město Mariánské Lázně 

 

g) Orgány  

V průběhu roku 2011 pracovaly orgány MAS 21 v tomto složení: 

Ředitel: 

RNDr. Jiří Bytel, 18. 3. 2011 – 25. 11. 2011 

Ing. Jana Klusáková, 25. 11. 2011 – 31. 12. 2011 

 

Správní rada 

RNDr. Jiří Bytel, 1. 1. 2011 – 17. 3. 2011 

Ing. Eliška Stránská, 17. 3. 2011 – 31. 12. 2011 

Luboš Pokorný 

Michael Macháček 

Mgr. Stanislav Kříž 

Karel Mašek 

Ing. Jaromír Bartoš 

 

Dozorčí rada 

 Mgr. Petra Lhotáková 

 Ing. Göran Wohlrab 

 Jan Strachota 
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Programový výbor 

Mgr. Vladislava Chalupková 

Ing. Markéta Pagáčová, 1. 1. 2011 – 25. 11. 2011 

Lenka Sidorjaková, 25. 11. 2011 – 31. 12. 2011 

Ing. Petr Potůček 

Mgr. Petra Lhotáková 

Ing. Jaromír Bartoš 

 

Výběrová komise 

Jan Strachota 

MVDr. Miloslava Hošková 

Ing. Göran Wohlrab 

Mgr. Stanislav Kříž 

Michael Vlček 

 

h) Lidské zdroje  

 V roce 2011 se uskutečnily personální změny na postech manažerů: 
· V březnu byly uzavřeny pracovní smlouvy s paní Jitkou Bělohoubkovou a RNDr. Jiřím 

Bytelem 

· Ing. Josef Švajgl ukončil pracovní poměr ke dni 31. 3. 2011 na vlastní žádost 
· Ing. Zora Rákosová ukončila pracovní poměr ke dni 31. 5. 2011 z důvodů ukončení 

pracovní smlouvy 
 

V průběhu roku tedy zajišťovali činnost MAS 21 tito zaměstnanci, jejichž pracovně právní vztah 
byl realizován formou pracovního poměru: 

Ing. Jana Klusáková 
Jitka Bělohoubková – od 1. 3. 2011 
RNDr. Jiří Bytel  - od 18. 3. 2011 

 Ing. Josef Švajgl – do 31. 3. 2011 
 Ing. Zora Rákosová – do 31. 5. 2011 
 

Účetní služby byly zajišťovány externě: Ing. Jiří Čapek, Otakar Pavelka  

 

3. Přehled činnosti  v roce 2011 

3. 1.  Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013 (dále jen SPL) 

V rámci tohoto projektu, který je stěžejním v naší současné činnosti, se uskutečnilo několik 
významných změn: 

· Na základě vzrůstajícího zájmu o poskytnutí podpor na zajištění občanského vybavení a 
služeb byl Programovému výboru MAS  21, o. p. s. (dále jen programový výbor)předložen 
návrh na rozšíření Strategického plánu LEADER ( dále i SPL) o novou Fichi, která by tyto 
požadavky splňovala. Dne 17. 10. 2011 schválil programový výbor znění dvou nových 
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Fichí (č. 5 a č. 6) zaměřených na toto opatření s tím, že Fiche č. 6 bude zaměřena pouze na 
neziskové organizace a církve jako žadatele a Fiche č. 5 na žadatele ostatní. 

· V souvislosti s průběžným hodnocením celého Programu rozvoje venkova ČR (dále jen 
PRV), jehož součástí bylo i střednědobé hodnocení Strategických plánů LEADER 
jednotlivých místních akčních skupin bylo vypracováno Střednědobé hodnocení SPL. 

· V návaznosti na schválené nové  Fiche a výsledky Střednědobého hodnocení SPL byl 
aktualizován SPL. 

V průběhu roku 2011 byly ukončeny realizace projektů, které byly schváleny ke 
spolufinancování v rámci 2. výzvy SPL (výzva byla vyhlášena na jaře roku 2010, v rámci 
10. kola příjmu žádostí PRV)  a byly vyhlášeny výzvy č. 3 (v rámci 13. kola příjmu žádostí PRV) 
a č. 4 (v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV). 

 

a)   Realizace SPL – 2. výzva 

Většina žadatelů, kterým byla přiznána dotace v rámci 2. výzvy SPL, během roku 2011 úspěšně 
zrealizovala své projekty a byly jim, v návaznosti na podané žádosti o proplacení výdajů, 
vyplaceny dotace. 

 

Úspěšně byly dokončeny projekty: 

Obnova komunikace v Milhostově 

Žadatel: Obec Milhostov 

Popis projektu: Realizací projektu byla obnovena místní účelová komunikace v obci Milhostov. 
Projekt přispěl ke zvýšení kvality dopravní infrastruktury, bezpečnosti a zlepšení vzhledu obce. 

  Před realizací           Po ukončení realizace 
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Celkové výdaje projektu: 1 159 027 Kč 
Dotace:                              872 270 Kč 

 

Obnova prostranství v Lázních Kynžvart 

Žadatel: Město Lázně Kynžvart 

Popis projektu: V centrální části Města Kynžvart byla obnovena kamenná zeď oddělující 
veřejné prostranství od místní komunikace a schodiště vedoucí k parkovým cestám. Současně 
byla omlazena zeleň v okolí kamenné zdi a schodiště. 

 

Celkové výdaje projektu:     544 708 Kč 
Dotace:                                      411 531 Kč 
 

 

Obnova vnitřních a vnějších omítek kapličky v Poustce včetně úpravy okolí 

Žadatel: Obec Poustka 

Popis projektu: Během realizace byly provedeny odborné stavební a restaurátorské práce na 
obnově kapličky nacházející se na svahu naproti západní straně hradu Seeberg. 

Před realizací                       Po ukončení realizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové výdaje projektu:  231 989 Kč 
Dotace:                                   175 491 Kč  
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Obnova křížků ve Třech Sekerách II. 

Žadatel: Obec Tři Sekery 

Popis projektu: Obec Tři Sekery obnovila tři drobné sakrální památky – Hellingerův pomník 
s křížkem, Pomník s křížkem u hřbitovní cesty ve Třech Sekerách a Pomník s křížkem 
v Chodovské Huti, které byly ve velmi špatném stavu. 

 Hellingerův pomník 

 

 

         

                                                                                                                    Pomník s křížkem u hřbitovní cesty 

 

 

 

 

 

 

Pomník s křížkem v Chodovské Huti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové výdaje projektu:  502 470 Kč 
Dotace:                                   379 852 Kč  
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Obnova prostoru zaniklé vesnice Cech sv. Víta 

Žadatel: Obec Drmoul 

Popis projektu: Realizací projektu (obnova kamenného kříže, obnova základů zaniklých domů, 
obnova přístupové cesty a vytvoření odpočinkového místa) došlo k obnově prostoru původně 
hornické vesnice Cech sv. Víta, která svou minulostí obohacuje historii obce Drmoul.  
    

  Obnovené základy zaniklých domů 

 

 

 

 

 

 

         Odpočinkové místo 

 

 

 

 

 

 

Celkové výdaje projektu: 740 860 Kč 

Dotace:                                   556 845 Kč 

 

 

 

 Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov 

 Žadatel: Obec  Dolní Žandov 

Popis projektu: Provedením obnovovacích prací (obnova kamenné hřbitovní zdi, obnova cesty, 
obnova budovy márnice, obnova vstupních vrat  a umístění mobiliáře) došlo k ucelení vzhledu 
pietní památky obce Dolní Žandov a k zachování kulturního dědictví pro další generace. 

Celkové výdaje projektu: 316 236 Kč 

Dotace:         240 177 Kč 

 



Výroční zpráva 2011       MAS 21, o. p. s. 

 

Stránka 13 z 26 

 

 

Obnova sochy „Boží muka“ v obci Odrava – Dobroše 

Žadatel: Obec Odrava 

Popis projektu: Restaurátorské práce provedené na kamenné soše Božích muk, která byla 
v havarijním stavu, přispěly k záchraně této sakrální památky, která patří mezi kulturní 
dědictví obce Odrava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové výdaje projektu: 62 000 Kč 

Dotace:          54 000 Kč 

 

Realizace probíhá: 

Ubytování pro agroturistiku 

Žadatel: Václav Jedlička 

Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce nevyužitých prostor zemědělské usedlosti 
v obci Krásná. Zřízení ubytovacích lůžek a půjčovny sportovních potřeb přispěje k rozšíření 
nabídky služeb v obci a k rozvoji cestovního ruchu. Žadatel předloží Žádost o proplacení výdajů 
ke konci roku 2012. 

Celkové výdaje projektu: 1 922 389 Kč 

Dotace:               876 716 Kč 



Výroční zpráva 2011       MAS 21, o. p. s. 

 

Stránka 14 z 26 

 

 

b) Realizace SPL – 3. Výzva  

 Ke dni 26. 4. 2011 byla vyhlášena 3. výzva SPL pro všechny doposud platné Fiche: 

ü Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná obec 

ü Fiche č. 2 – Pestrý venkov 

ü Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch 

ü Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

s finanční alokací  6 000 000 Kč. 

 Celkem bylo na MAS v rámci této výzvy podáno 6 žádostí o dotaci, viz tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 
č. Fiche Žadatel Název projektu 

Fiche č. 2 

Václav Jedlička Modernizace výrobního zařízení ve stávajícím objektu – 
výrobna tvarovaných biopaliv 

Zemědělské družstvo 
Křižovatka 

Moštárna a krmný, míchací stroj 

E-PLACE.CZ Limited Peletovací lis s rozdružovačem 
Fiche č. 3 Robert Mišovský Jízdárna na ekofarmě Sorkov 

Ing. Marek Babuška, CSc. Stavební úpravy Manský Dvůr, budova „E“-přestavba stodoly 
na sportovní zařízení 

Terezia Kletečková Rekonstrukce objektu na malokapacitní ubytovací zařízení a 
zřízení půjčovny sportovních potřeb 

 

V průběhu administrativní kontroly na MAS byla ukončena administrace jedné žádosti. 
Zbývajících 5 žádostí bylo hodnoceno Výběrovou komisí a na základě získaných bodů bylo 
sestaveno pořadí projektů v jednotlivých Fichích, viz. tabulka č. 2: 

tabulka č. 2 
Fiche Žadatel Název projektu Požadovaná 

dotace (Kč) 
Bodové 

hodnocení 
Fiche č. 2 Václav Jedlička Modernizace výrobního zařízení 

ve stávajícícm objektu – výrobna 
tvarovaných biopaliv 

1 073 226 66,7 

Zemědělské 
družstvo 
Křižovatka 

Moštárna a krmný, míchací stroj 905 000 63,3 

Celkem za Fichi č.2 1 978 226 

Fiche č. 3 Ing. Marek 

Babuška, CSc. 
Stavební úpravy Manský Dvůr, 
budova „E“-přestavba stodoly na 
sportovní zařízení 

1 199 404 73,3 

Robert Mišovský Jízdárna na ekofarmě Sorkov 1 199 875 70,0 

Terezia Kletečková Rekonstrukce objektu na 

malokapacitní ubytovací zařízení 
a zřízení půjčovny sportovních 
potřeb 

1 200 000 55,0 

Celkem za Fichi č. 3 3 599 279 

Celkem   5 577 505 
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Programovým výborem byly doporučeny k financování všechny hodnocené projekty a ty byly 
následně zaregistrovány na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu 
(RO SZIF) v Ústí nad Labem. Po administraci na SZIF byly schváleny 4 projekty a se žadateli 
byly v průběhu listopadu a prosince 2011 podepsány Dohody o poskytnutí dotace.  

         

c)  Realizace SPL – 4. Výzva  

  Dne 14. 12. 2011 vyhlásila MAS 21 v rámci SPL výzvu č. 4 se zaměřením na všech 6 Fichí: 

ü Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná obec 

ü Fiche č. 2 – Pestrý venkov 

ü Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch 

ü Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

ü Fiche č. 5 – Aktivní venkov I. 

ü Fiche č. 6 – Aktivní venkov II. 

s finanční alokací cca  8 000 000 Kč. Příjem žádostí byl stanoven na 31. 1. 2012 – 1. 2. 2012. 

 

d) Střednědobé hodnocení SPL 

Cílem střednědobého hodnocení byla analýza skutečného stavu plnění SPL k 30. 6. 2011            a 
porovnání s předpoklady, které byly stanoveny na začátku realizace SPL. 

Jako podklady pro hodnocení byly použity výsledky: 

· Průběžného hodnocení SPL na základě sledování jednotlivých výzev počínaje 
příjmem žádosti o dotaci až po její proplacení. V rámci hodnocení je sledován nejen 
počet a struktura projektů zaregistrovaných na MAS 21, jejich realizace, naplňování 
priorit, ale i aktivita a činnost MAS 21 v regionu. 

· Monitoringu projektů, kdy jsou sledovány nejen monitorovací indikátory stanovené 
v jednotlivých Fichích, ale také stav jednotlivých projektů. Na základě získaných dat 
se každoročně vyhodnocuje naplňování strategie. 

· Dotazníkového šetření, ve kterém byl proveden průzkum názorů manažerů 
jednotlivých mikroregionů na území MAS 21. Manažeři dlouhodobě působí v oblasti 
regionálního rozvoje venkova, orientují se v dané problematice, a proto jsou 
schopni zaregistrovat změny v území. Dotazníkovým šetřením bylo pokryto celé 
území MAS 21, vyjma území dvou samostatných obcí, kde byly provedeny 
strukturované rozhovory se shodnou náplní dotazníku. 

· Konzultací a rozhovorů s potencionálními žadateli a příjemci dotací, kdy byly 
získány důležité informace, které doplnily obraz o tom, co region potřebuje, co 
očekává, jaké jsou priority a spokojenost se spoluprací s MAS 21. 
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Výsledky Střednědobého hodnocení byly zapracovány do aktualizovaného znění SPL. 

3. 2.  Projekty národní spolupráce 

V průběhu roku MAS 21 realizovala celkem 2 projekty národní spolupráce v rámci PRV: 

ü Kraj živých vod 

ü Cesty zámeckých pánů 

Kraj živých vod 

V červnu 2011 byla ukončena realizace tohoto projektu, na kterém MAS 21 spolupracovala 
spolu s MAS Náš region, o. s. od roku 2010.  

Projekt byl zaměřen na zmapování a zpřístupnění pramenů, rekonstrukci kašen, studen a 
vodních nádrží, které jsou nedílnou součástí tradiční české obce. Výstupem části projektu    
MAS 21 byly studie a soupisy map vodních prvků na území MAS 21, podkladové materiály 
(projektové dokumentace) pro následné úpravy 10 vodních prvků na území MAS 21, 
rekonstrukce kašen v Dolním Žandově a Lázních Kynžvartu a vydání propagačních materiálů. 

 Kašna v Dolním Žandově               Kašna v Lázních Kynžvartu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje projektu – část MAS 21: 3 649 281 Kč 

Podíl dotace  MAS 21:                   3 023 728 Kč 
 

 

Cesty zámeckých pánů 

Projekt je realizován ve spolupráci s MAS Náš region, o. s. a je zaměřen na neproduktivní 
investice v lesích a ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Během realizace projektu 
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dojde k vytvoření komunitně utvářeného vzdělávacího, rekreačního a kulturně přírodního 
území. Současně budou vyhledány a zmapovány objekty historické zahradní architektury a 
krajinných struktur na území obou spolupracujících MAS. 

Předpokládané ukončení realizace projektu – červen  2012. 

Výdaje projektu – část MAS 21:    500 000 Kč 
Podíl dotace MAS 21:                       470 000 Kč 
 

 

3. 3.  Projekt Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství 
obcí 

 
Tento projekt je realizován v rámci Regionálního operačního programu Severozápad, oblast 
podpory 2. 1. a zabývá se řešením současných nedostačujících podmínek, které ovlivňují 
možnosti obcí realizovat různé projekty spočívající v úpravách veřejných prostranství. Cílem 
projektu je vytvoření projektových dokumentací, plánů rozvoje a údržby veřejné zeleně, plánů 
umístění náhradních výsadeb, projektů vegetačních úprav, projektů regenerace zeleně a 
dalších dokumentací zabývajících se úpravou veřejného prostranství ve správním území obcí 
Dolní Žandov, Drmoul, Krásná, Lázně Kynžvart, Plesná, Tuřany, Tři Sekery, Velká Hleďsebe a 
Vlkovice.   Součástí projektu je rovněž informování veřejnosti (prostřednictvím publicity) o 
projektovém financování místního rozvoje ze strukturálních fondů EU. 

 

 Předpokládané ukončení projektu – leden 2013. 
  

Celkové náklady: 4 047 560 Kč 
Dotace:                     3 440 426 Kč 

 

3. 4.  Činnost manažera mikroregionu 
 

Tento dotační titul byl určen na úhradu mzdových nákladů manažerů MAS 21 (hrubé mzdy 
včetně zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Z tohoto příspěvku 
byly hrazeny mzdy 2 manažerů MAS 21, kteří svou činností přispěli k realizaci cílů, 
souvisejících s rozvojem regionu. Příspěvek byl poskytnut z prostředků rozpočtu 
Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje, „Program obnovy venkova“ dotační titul 4. 

 

 Celkové náklady:   426 651 Kč 
Dotace:    320 000 Kč 

 

3. 5.  Propagace turistických cílů, naučných stezek a muzeí na Mariánskolázeňsku, 
Kynžvartsku a Dolnožandovsku 

 

V rámci projektu byly zpracovány propagační materiály – 4 skládačky v nákladu po 
1000 ks: 

ü Minerální prameny západního Mariánskolázeňska 
ü Naučná stezka Kynžvartské kyselky 
ü Muzea a minimuzea na Mariánskolázeňsku 
ü Výpravy k památným stromům na Mariánskolázeňsku 

Cílem projektu bylo prezentovat unikátní turistické cíle na území regionu a podpořit 
tak rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky.  
Projekt byl realizován za finanční podpory Karlovarského kraje. 
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 Celkové náklady:   29 600 Kč 
 Dotace:    20 000 Kč 

 

3. 6.  Projekty podané, neschválené k podpoře 

V roce 2011, byly zpracovány dva projekty, které však nebyly schváleny příslušnými 
institucemi ke spolufinancování. 

Den a noc v Kynžvartském zámeckém parku 

Projekt byl podán v rámci Karlovarského kraje, Odboru životného prostředí zemědělství 
krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) s cílem: 

· Představit Kynžvartský zámecký park jako významnou přírodní a krajinářskou lokalitu, 
poukázat na význam prostředí parku jako krajinného centra biodiverzity a biotopu 
mnoha skupin organizmů (stromy, ptáci, obojživelníci, netopýři, aj.). 

· Seznámit účastníky (cílová skupina dětí a mládeže) s významnými skupinami 
organizmů žijících v parku a s metodami jejich výzkumu. 

· Předvést ukázky odborné péče o vzrostlé stromy. 

· Vytvořit v účastnících kladný vztah k parkově – krajinářským úpravám 

· Seznámit účastníky akce s činností subjektů zabývajících se záchranou/obnovou 
parků/zahrad. 

Celkové náklady: 50 000 Kč 

 

Škola v krajině, krajina ve škole 

Cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací program pro výuku průřezového tématu Rámcového 
vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání Environmentální výchovy (EV), který byl určen pro 
základní školy ve venkovských obcích Karlovarského kraje. Nositelem projektu bylo Centrum 
pro komunitní práci západní Čechy a MAS 21 by byla, jako partner projektu, odpovědná za 
pilotní implementaci vzdělávacího programu průřezového tématu EV. 

Celkové náklady (podíl MAS): 174 200 Kč 

  

 3. 7.  Informační a propagační akce, konzultace 

V průběhu roku 2011 byly uspořádány informační akce: 

· Seminář pro žadatele z území MAS 21 k 3. výzvě SPL v obci Křižovatka – 12. 4. 2011 

· Veřejné slyšení žadatelů v rámci 3. výzvy SPL v obci Dolní Žandov – 15. 6. 2011 

· Seminář pro žadatele z území MAS 21 k 4. výzvě SPL v obci Křižovatka – 12. 12. 2011 
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· Několik pracovních jednání s partnery v rámci přípravy a realizace projektů spolupráce 
a projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství 
obcí“ 

Kromě výše uvedeného bylo uskutečněno mnoho konzultací a poradenství, které proběhly jak 
formou osobního jednání, tak telefonicky nebo e-mailově. 

 

3. 8.  Další aktivity 

Zástupci MAS 21 se zúčastnili mnoha školení, seminářů a konferencí, které přispěly nejen 
k rozvoji spolupráce a budování partnerství. Přehled nejvýznamnějších je uveden v následující 
tabulce: 

 

Datum a místo konání Název 

14. 2. 2011 – Ústí nad Labem Seminář „Společná školení pracovníků SZIF, zástupců MAS a 
pracovníků KAZV“ 

10. – 11. 3. 2011 – Dřemčice Seminář pro členy Místních akčních skupin 

5. 4. 2011 – Královské Poříčí Pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov 

16. 5. – 18. 5. 2011 – Štramberk LeaderFEST 2011 

24. 5. – 25. 5. 2011 – Březová u 
Sokolova 

Práce s mikroregiony, mikroregiony se představují 

29. 6. 2011 – Křižovatka Pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov 

14. 9. 2011 – Karlovy Vary Setkání regionalistů 

30. 10. 2011 – Karlovy Vary Setkání mikroregionů Karlovarského kraje 

14. 11. – 16. 11. 2011 – Sedlčany Konference Venkov 2011 

24. 11. 2011 – Valeč Jednání Krajské sítě NS MAS 

 

4. Hodnocení MAS 21 v rámci celostátního hodnocení místních akčních 
skupin 

Obdobně jako v roce 2010 proběhlo i  v roce 2011 hodnocení činnosti místních akčních skupin (dále 
jen MAS)podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Hodnoceno bylo 
období od července 2010 do června 2011.  

Činnost MAS byla hodnocena v sedmi oblastech: 

1. Strategické dokumenty MAS 

2. Personální zajištění činnosti MAS 
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3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER 

4. Integrace a rozvoj MAS 

5. Monitoring a evaluace MAS 

6. Propagace MAS 

7. Nadstavba aktivit MAS 

Jako podklad pro hodnocení sloužil hodnotitelské komisi dotazník vyplněný místními akčními 
skupinami. Na rozdíl od roku 2010, kdy hodnocení probíhalo na místě, v kancelářích místních akčních 
skupin (dále jen MAS), zástupci jednotlivých MAS v průběhu prvních dvou týdnů v září 2011 
představili svou činnost před Hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace. 

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za IV. osu PRV ČR.  

Podle počtu získaných bodů, kdy maximum bylo 200, byly MAS rozděleny do skupin A, B, C, D. 

MAS 21 získala v hodnocení 139 bodů a byla zařazena do skupiny B – dobře fungující MAS 
s prokazatelnou nadstavbou metody LEADER, t. j. umí nejen rozdělovat peníze, ale má jasnou strategii 
a distribuce finančních prostředků přes ní má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování. 

Jsme si vědomi, že v některých oblastech, např. propagace MAS 21, jsou určité rezervy a nedostatky, 
které bychom rádi v příštích obdobích odstranili.   

 

 

5. Finanční zpráva  

a) Rozvaha (v tis. Kč) 

Aktiva Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 

A.   Dlouhodobý majetek celkem 81 34 

I.    Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 17 

       Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  9 17 

II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem 270 320 

      Samostatné movité věci a soubory movitých    věcí 142 142 

       Drobný dlouhodobý hmotný majetek 128 178 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 198 - 303 

       Oprávky k drobnému dlouhodobému       nehmotnému 
majetku 

- 9 - 17 

      Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí 

- 61 - 108 

      Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 128 - 178 



Výroční zpráva 2011       MAS 21, o. p. s. 

 

Stránka 21 z 26 

 

Aktiva Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 

B.   Krátkodobý majetek celkem 2 774 3 784 

I.    Zásoby celkem 1 923 10 

      Nedokončená výroba 1 923 0 

     Poskytnuté zálohy na zásoby 0 10 

II.   Pohledávky celkem 314 -301 

      Odběratelé 0 125 

      Ostatní pohledávky 0 -925 

      Nároky na dotace a ostat. zúčtování se st.  Rozpočtem 314 358 

      Dohadné účty aktivní 0 141 

III.  Krátkodobý finanční majetek celkem 537 4 071 

        Bankovní účty 537 4 071 

IV.   Jiná aktiva celkem 0 4 

        Náklady příštích období 0 4 

Aktiva celkem  2 855 3 818 

 

Pasiva Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 

A.   Vlastní zdroje celkem 113 -4 

I.    Jmění celkem 0 113 

      Fondy 0 113 

II.   Výsledek hospodaření celkem 113 -117 

       Účet hospodářského výsledku 0 -117 

      Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 385 0 

      Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých  let -272 0 

B.   Cizí zdroje celkem 2 741 3 822 

I.    Rezervy celkem 0 0 

II.  Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 2 742 3 772 

      Dodavatelé 0 7 

      Přijaté zálohy 1 808 3 040 

       Ostatní závazky 1 1 

       Zaměstnanci 49 56 



Výroční zpráva 2011       MAS 21, o. p. s. 

 

Stránka 22 z 26 

 

Pasiva Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 

       Závazky k institucím soc. zabezp. A zdr. poj. 29 32 

       Ostatní přímé daně 9 7 

       Krátkodobé bankovní úvěry 846 614 

       Dohadné účty pasivní 0 12 

IV.   Jiná pasiva celkem 0 50 

        Výnosy příštích období 0 50 

Pasiva celkem 2 855 3 818 

 

b) Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

A. Náklady 
činnosti 

hlavní hospodářská správní režie    celkem 

I.   Spotřebované nákupy celkem 42 0 0 42 

     Spotřeba materiálu 32 0 0 32 

     Spotřeba energie  10 0 0 10 

II. Služby celkem 1622 0 41 1 663 

      Cestovné 44 0 0 44 

      Ostatní služby 1578 0 41 1 619 

III. Osobní náklady celkem 1 394 0 0 1 394 

       Mzdové náklady 1 055 0 0 1 055 

       Zákonné sociální pojištění 339 0 0 339 

IV.  Daně a poplatky celkem 4 0 0 4 

       Ostatní daně a poplatky 4 0 0 4 

V.   Ostatní náklady celkem 76 0 0 76 

       Úroky 43 0 0 43 

       Jiné ostatní náklady 33 0 0 33 

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

46 0 0 46 

        Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

46 0 0 46 

VII.  Poskytnuté příspěvky celkem 2 0 0 2 

        Poskytnuté příspěvky 2 0 0 2 

VIII. Daň z příjmů 0 0 0 0 
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A. Náklady 
činnosti 

hlavní hospodářská správní režie    celkem 

Náklady celkem 3 186 0 41 3 227 

 

 

 

B. Výnosy 
činnosti 

hlavní hospodářská správní režie celkem 

I.   Tržby za vl. Výkony a za zboží celkem 24 100 0 124 

      Tržby z prodeje služeb 24 100 0 124 

II.  Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem -1 924 0 0 -1 924 

     Změna stavu vnitroorganizačních zásob -1 924 0 0 -1 924 

III.  Aktivace celkem 0 0 0 0 

IV.  Ostatní výnosy celkem 228 0 0 228 

       Úroky 7 0 0 7 

       Jiné ostatní výnosy 221 0 0 221 

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

0 0 0 0 

VI.  Přijaté příspěvky celkem 73 0 0 73 

      Přijaté příspěvky  73 0 0 123 

VII. Provozní dotace celkem 4 609 0 0 4 609 

        Provozní dotace  4 609 0 0 4 609 

Výnosy celkem 3 010 100 0 3 110 

 

 činnosti 

hlavní hospodářská správní režie celkem 

C. Hospodářský výsledek před zdaněním  -176 100 -41 -117 

      Daň z příjmů 0 0 0 0 

D. Hospodářský výsledek po zdanění -176 100 -41 -117 
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c) Příloha tvořící součást účetní závěrky za zdaňovací období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 

Obchodní jméno účetní jednotky: MAS 21, o. p. s. 

IČ: 26 40 83 09 

Sídlo: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe 

Spisová značka: Oddíl O, Vložka 96 v Rejstříku Obecně prospěšných společností u Krajského 
soudu v Plzni 

Právní forma účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost 

Předmět podnikání: Koordinace rozvoje regionu 

Datum vzniku účetní jednotky: 15 . 12. 2005 

Jména a příjmení členů statutárních orgánů 

Ing. Eliška Stránská – předsedkyně správní rady 
Karel Mašek – člen správní rady 
Luboš Pokorný – člen správní rady 
Michael Macháček – člen správní rady 
Mgr. Stanislav Kříž – člen správní rady 
Ing. Jaromír Bartoš – člen správní rady 

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů 

Mgr. Petra Lhotáková – předsedkyně dozorčí rady 
Jan Strachota – člen dozorčí rady 
Ing. Göran Wohlrab – člen dozorčí rady 

Popis organizační struktury účetní jednotky, popř. zásadní změny během účetního období 

Na základě změny zákona č. 248/1995 Sb., ve znění jeho poslední novelizace provedené zákonem č. 231/2010 Sb., se dne 17. 
3. 2011 Zakladatelé dohodli na změně zakládací smlouvy. Proběhla nová volba členů správní rady a dozorčí rady a do funkce 
ředitele byl jmenován správní radou RNDr. Jiří Bytel. 
Obecně prospěšnou společnost tvoří tyto orgány: Zakladatelé, správní rada, dozorčí rada, ředitel, programový výbor, 
výběrová komise a monitorovací výbor. 

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku 

V roce 2011 byly provedeny tyto změny v obchodním rejstříku: 
1. Dne 17. 3. 2011 zakladatelé uzavřeli dohodu o změně zakládací smlouvy, kde došlo ke jmenování nových členů správní 
rady, jmenování ředitele RNDr. Jiřího Bytela a byla ukončena účast zakladatele SPORT-SERVIS ML s.r.o. 
2. Dne 25. 11. 2011 proběhla změna ve funkci ředitele – byla jmenována Ing. Jana Klusáková. 
Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců během účetního období:  

3 

Osobní náklady: 1 055 tis. Kč 

Členové řídících orgánů (počet): 1 

Osobní náklady: 8 tis. Kč 

Osoby, které jsou statutárním orgánem 

Ing. Jana Klusáková – ředitelka 
Osoby, které jsou členy statutárních orgánů, vč. bývalých osob a členů těchto orgánů 

Karel Mašek – člen právní rady 
Luboš Pokorný – člen správní rady 
Michael Macháček – člen správní rady 
Mgr. Stanislav Kříž – člen správní rady 
Ing. Jaromír Bartoš – člen správní rady 
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Osoby, které jsou členy jiných řídících a dozorčích orgánů, vč. bývalých osob a členů těchto orgánů 

Mgr. Petra Lhotáková – předsedkyně dozorčí rady 
Jan Strachota – člen dozorčí rady 
Ing. Göran Wohlrab – člen dozorčí rady  

Použité obecné účetní zásady 

Vyhláška č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
České účetní standardy č. 401 – 414 ve znění pozdějších předpisů. 
Způsob odpisování: Rovnoměrné odpisy dle § 31 a) 

Odchylky od věrného a poctivého obrazu 
předmětu účetnictví: 

odpadá 

Způsob stanovení opravných položek: odpadá 

Způsob stanovení oprávek k majetku: odpadá 

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku 
hospodaření účetní jednotky, které nevyplývají přímo z rozvahy 

Přijaté zálohy: účet 324 v částce 3 040 000 Kč. Předfinancování na základě smluv na projektu „Příprava projektů pro 
následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“, který je podpořen z dotačního titulu ROP Severozápad, oblast 
podpory 2. 1. – ukončení realizace 1. 1. 2013. Partnery projektu jsou obce Krásná, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Tuřany, Dolní 
Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Plesná, Tři Sekery. 

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku 
hospodaření účetní jednotky, které nevyplývají přímo z výkazu zisku a ztrát 

Ostatní pohledávky: účet 315 v částce -924 547 Kč. Jde o přeplatky z vyúčtování projektu „Kraj živých vod“, kdy obce 
předfinancovaly své aktivity formou zálohy. Vratky obcím činily celkem 1 986 632 Kč. Částka 1 062 085 Kč byla vrácena do 
31. 12. 2011 a zbývající částka 924 547 Kč byla převedena v lednu 2012 (obci Drmoul – 86 175 Kč, obci Tři Sekery – 67 377 
Kč, městu Lázně Kynžvart – 408 195 Kč a Mariánskolázeňsku – 362 800 Kč). 

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány 

Správní rada dne 2. 11. 2011 schválila vytvoření rezervního fondu č. ú. 911 a převedení hospodářských výsledků z minulých 
let ve výši 113 491, 68 Kč do rezervního fondu. 
Náklady správní režie v souvislosti s náklady na správní radu a dozorčí radu a náklady související se změnami v zápisu do 
Rejstříku obecně prospěšných společností činí 40 659 Kč. 

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 

Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 125 tis. Kč. 
Závazky po lhůtě splatnosti činí 0 tis. Kč. 

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let 

Žádné. 
Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze, uváděný v příloze s ohledem na princip významnosti 

Žádný. 
Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

Dne 2. 1. 2012 byly z BÚ organizace vyplaceny přeplatky ve výši 924 457 Kč (účet 315 – ostatní pohledávky). Jedná se o 
přeplatky z vyúčtování projektu „Kraj živých vod“ obcím Tři Sekery, Drmoul, Lázně Kynžvart a Mariánskolázeňsku. 

Rozpis položek výkazu a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3 k vyhlášce 500/2002 Sb. 

Odpadá – organizace účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Rozvrhnutí tržeb podle druhu činnosti a zeměpisného umístění trhu, které se od sebe významnou měrou liší 

Výnosy z hlavní činnosti jsou tvořeny převážně z dotací a příspěvků na obecně prospěšné činnosti (3 010 463 Kč), které jsou 
hlavním posláním účetní jednotky. Dotace a příspěvky byly poskytnuty od SZIF, Karlovarského kraje a od partnerů, s nimiž 
jsou uzavřeny partnerské smlouvy. Výnosy z hospodářské činnosti – 100 000 Kč jsou vytvořeny za reklamní činnost, 
provedenou na základě smlouvy s firmou BioPlan Consult s. r. o. 
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Položky vykázané v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za minulé běžné období, které nejsou ve výše zmiňovaných 
obdobích srovnatelné (§4/5 vyhl.) 

Odpadá 
Doplňující informace 

Organizace uzavřela smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s. na 1 milion Kč. Zůstatek k 31. 12. 2011 je – 617 459,25 Kč. 
Prostředky jsou používány k financování provozních nákladů v rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013, 
schváleného k podpoře Programu rozvoje venkova ČR. Provozní náklady jsou 3x do roka vyúčtovány platební agentuře SZIF. 
Po kontrole je SZIF ve formě dotace zasílá organizaci na účet, ze kterého je úvěr průběžně splácen. 

 

6. Cíle do roku 2012 

V následujícím roce 2012 se předpokládá: 
· Pokračování v realizaci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 
· Rozvíjet spolupráci s ostatními MAS v České republice 
· Podílet se nadále na rozvoji regionu 
· Propagovat činnost MAS 21 
· Zjistit možnosti rozšíření územní působnosti MAS 21 a zavést tak metodu LEADER do tzv. 

„bílých míst“ 
· Příprava na další programovací období 2014 - 2020 

 

7. Poděkování 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se v roce 2011 aktivně podíleli na činnosti MAS 21. Současně 
děkujeme Karlovarskému kraji a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu za finanční podporu, 
bez které bychom nemohli uskutečňovat své aktivity.  

 

         Manažeři MAS 21, o. p. s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výroční zprávu zpracoval: Ing. Jana Klusáková ve spolupráci s Jitkou Bělohoubkovou a Ing. Olgou Valentovou. 
 

 

Tato Výroční zpráva byla schválena dne 17. 5. 2012 Správní radou MAS 21, o. p. s.  
 

 

 

 

Ing. Jana Klusáková, ředitelka MAS 21, o. p. s. 








