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1.

MAS 21, o. p. s.

Úvod

Vážení přátelé,
stejně, jako v minulých výročních zprávách i letos zrekapitulujeme činnost naší místní akční skupiny,
jejíž aktivity byly nasměrovány nejen do oblasti rozvoje regionu.
Současně bychom chtěli touto cestou poděkovat těm, kteří se v roce 2012 jakýmkoliv způsobem
podíleli na činnosti MAS 21, o. p. s. (dále jen MAS 21) – členům správní rady, dozorčí rady,
programového výboru, výběrové komise, partnerům, poskytovatelům finančních podpor, bez nichž
bychom nemohli uskutečňovat své aktivity a také všem příznivcům, kteří jsou ochotni s námi
spolupracovat ve všech rovinách.

2.

Základní informace

Obecně prospěšná společnost MAS 21 byla založena zakládací smlouvou dne 15. prosince 2005 a byla
zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Plzni do oddílu O,
vložky č. 96, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 3. dubna 2006 čj. F 4095/2006, O 96/1.
V průběhu roku 2012 nedošlo ke změnám zakládací smlouvy.

a)

Identifikační údaje
Název:
IČ:
Sídlo:
Pracoviště:
Web:

b)

MAS 21, o.p.s.
26 40 83 09
Plzeňská 32, Velká Hleďsebe, 354 71
Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart
http://www.mas21.cz

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

•

ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s.

•

Ing. Petr Potůček

•

TECLAN CZ s.r.o.

•

Joker o. s.
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c)

MAS 21, o. p. s.

Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb
MAS 21, o. p. s. byla 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

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
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d)

MAS 21, o. p. s.

Obrací se s podněty na orgány veřejné správy a další subjekty v České republice i v
zahraničí

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
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e)
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Území působnosti MAS 21
Od 21. 5. 2012, kdy byla podepsána dohoda o
partnerství s obcí Zádub – Závišín, tvoří území
působnosti MAS 21 správní území 34 obcí:
Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Hazlov, Hranice,
Krásná, Křižovatka, Lázně Kynžvart, Libá,
Lipová, Luby, Mariánské Lázně,Milhostov,
Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava,
Okrouhlá, Plesná, Podhradí, Pomezí nad Ohří,
Poustka, Skalná, Stará Voda, Trstěnice, Třebeň,
Tři Sekery, Tuřany, Valy, Velká Hleďsebe,
Velký Luh, Vlkovice, Vojtanov a Zádub –
Závišín.

f)

Partneři
•

Sdružení Ašsko

•

Mariánskolázeňsko

•

Mikroregion Chebsko

•

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

•

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

•

Městské muzeum Mariánské Lázně

•

Obec Vojtanov

•

Město Mariánské Lázně

•

Obec Zádub - Závišín
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g)

MAS 21, o. p. s.

Orgány
V průběhu roku 2012 nedošlo k žádným změnám v obsazení správní rady, dozorčí rady ani ke
změně ředitele. Orgány MAS 21 pracovaly tomto složení:

Ředitel:
Ing. Jana Klusáková
Správní rada
Ing. Eliška Stránská
Luboš Pokorný
Michael Macháček
Mgr. Stanislav Kříž
Karel Mašek
Ing. Jaromír Bartoš

Dozorčí rada
Mgr. Petra Lhotáková
Ing. Göran Wohlrab
Jan Strachota

Programový výbor
Mgr. Vladislava Chalupková
Lenka Sidorjaková
Ing. Petr Potůček
Mgr. Petra Lhotáková
Ing. Jaromír Bartoš

Výběrová komise
Jan Strachota
MVDr. Miloslava Hošková
Ing. Göran Wohlrab
Mgr. Stanislav Kříž
Michael Vlček
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h)

MAS 21, o. p. s.

Lidské zdroje
V roce 2012 se uskutečnily personální změny na postech manažerů:
• RNDr. Jiří Bytel ukončil pracovní poměr k 29. 2. 2012
• V březnu byla uzavřena pracovní smlouva s Ing. Olgou Valentovou
V průběhu roku tedy zajišťovali činnost MAS 21 tito zaměstnanci, jejichž pracovně právní vztah
byl realizován formou pracovního poměru:
Ing. Jana Klusáková
Jitka Bělohoubková
Ing. Olga Valentová – od 1. 3. 2012
RNDr. Jiří Bytel - od 1. 1. 2012 – 29. 2. 2012
Účetní služby byly zajišťovány externě: AD – complete účetnictví, s. r. o., Otakar Pavelka

3.

Přehled činnosti v roce 2012

3. 1.

Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013 (dále jen SPL)
Prostřednictvím SPL je realizována místní rozvojová strategie. Princip spočívá v rozdělování
roční finanční alokace, kterou MAS 21 obdržela od Ministerstva zemědělství, mezi žadatele
z území.
Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se SPL. MAS 21 v rámci SPL vyhlašuje
min. 1x ročně výzvu k předkládání žádostí o dotace. Projekty k realizaci jsou vybírány na
základě roční finanční alokace a předem stanovených bodovacích kritérií prostřednictvím
Výběrové komise MAS 21.
Vybrané projekty žadatelů jsou následně registrovány na Regionálním odboru Státního
zemědělského intervenčního fondu a v případě splnění všech podmínek jsou schváleny ke
spolufinancování.
Realizace těchto projektů není součástí účetnictví MAS 21.
V rámci SPL, který je stěžejním v naší současné činnosti, bylo v roce 2012 uskutečněno:

a)

Monitoring projektů
V průběhu roku 2012 byly provedeny kontroly (monitoring) u projektů již zrealizovaných za
období 2009 – 2011(1. výzva – 3. výzva).
Monitoring probíhal formou fyzických návštěv, ze kterých byl pořízen zápis, včetně
fotodokumentace.
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MAS 21, o. p. s.

Realizace SPL – 2. výzva
Úspěšně byl dokončen poslední projekt, který byl realizován v rámci 2. výzvy SPL.
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 předložil Žádost o proplacení
výdajů v prosinci 2012.
Celkové výdaje projektu: 1 505 957 Kč
Dotace:

c)

876 716 Kč

Realizace SPL – 3. výzva
V průběhu roku probíhaly realizace u všech projektů, které byly schváleny ve 3. výzvě, viz
tabulka č. 1
Jejich ukončení se předpokládá v roce 2013.
Tabulka č. 1
Fiche
Fiche č. 2

Fiche č. 3

Žadatel
Václav Jedlička
Zemědělské
družstvo
Křižovatka
Ing. Marek
Babuška, CSc.
Robert Mišovský

d)

Název projektu
Modernizace výrobního zařízení
ve stávajícícm objektu – výrobna
tvarovaných biopaliv
Moštárna a krmný, míchací stroj

Požadovaná dotace (Kč)
1 073 226

Stavební úpravy Manský Dvůr,
budova „E“-přestavba stodoly na
sportovní zařízení
Jízdárna na ekofarmě Sorkov

1 199 404

905 000

1 199 875

Realizace SPL – 4. výzva
Dne 14. 12. 2011 vyhlásila MAS 21 v rámci SPL výzvu č. 4 se zaměřením na všech 6 Fichí:
Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná obec
Fiche č. 2 – Pestrý venkov
Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch
Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Fiche č. 5 – Aktivní venkov I.
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.
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Celkem bylo na MAS v rámci této výzvy podáno 26 žádostí o dotaci, viz tabulka č. 2.
Tabulka č. 2
č. Fiche

Fiche č. 1

Fiche č. 4

Fiche č. 5

Fiche č. 6

Žadatel
Obec Křižovatka

Název projektu
Obnova veřejného prostranství v obci Křižovatka.

Město Lázně Kynžvart

Obnova mostku na místní komunikaci v ulici Potoční
v Lázních Kynžvartu.

Obec Drmoul

Obnova prostranství v okolí kaple sv. Josefa v obci Drmoul II.

Obec Dolní Žandov

Revitalizace – obnova veřejného prostranství v obci Dolní
Žandov.

Obec Valy

Inženýrské sítě a komunikace Valy.

Obec Tři Sekery

Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery – trasa „C“.

Obec Krásná

Rekonstrukce komunikace v místní části Kamenná.

Město Plesná

Obnova a umístění nových informačních a orientačních tabulí
a plakátovacích ploch v obci Plesná.

Obec Tuřany

Veřejný rozhlas v obci Tuřany.

Obec Hazlov

Obnova místní komunikace v obci Hazlov a pořízení
komunální úklidové linky.

Ing. Alice Dvořáková

Obnova dřevěné kůlny na statku Salajna čp. 12 se zřízením
výstavní expozice.

Obec Dolní Žandov

Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 II.

Institut pro trvale
udržitelný rozvoj

Studie obnovy a využití kulturního dědictví
Mariánskolázeňska.

Václav Hupka

Studie obnovy a využití kulturního dědictví venkova – Areál
bývalého zámku v Kopaninách.

Město Lázně Kynžvart

Obnova dětského hřiště u Mateřské školy v Lázních
Kynžvartu.

Obec Drmoul

Rekonstrukce kulturního domu Drmoul.

Obec Velký Luh

Modernizace zázemí pro kulturní a společenské akce.

Obec Velká Hleďsebe

Vybavení tělocvičny ve Velké Hleďsebi.

Obec Dolní Žandov

Rekonstrukce obecního úřadu v Dolním Žandově.

Mariánskolázeňsko

Pořízení technického zázemí pro kulturní a spolkovou
činnost.

Obec Tuřany

Obnova budovy obecního úřadu Tuřany.

Mariánskolázeňsko, o. p. s.

Vybavení pro rozvoj kulturní činnosti.

Junák – svaz skautů a
skautek ČR, středisko
STOPA Mariánské Lázně

Místo pro setkávání v přírodě.
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Jezdecký klub Krásná

Rekonstrukce kruhové jízdárny a pořízení vybavení pro
jezdecký výcvik.

Sbor dobrovolných hasičů
Krásná

Vybudování materiálně technického zázemí mladých hasičů
v Krásné.

Karel Ašler

Pořízení zvukové a světelné techniky pro činnost o. s. Karel
Ašler.

V průběhu administrativní kontroly na MAS odstoupili 2 žadatelé. Zbývajících 24 žádostí bylo
hodnoceno výběrovou komisí. Programovým výborem byly doporučeny k financování projekty
uvedené v tabulce č. 3 a ty byly následně zaregistrovány na Regionálním odboru Státního
zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) v Ústí nad Labem. Po administraci na SZIF byly
schváleny všechny doporučené projekty a se žadateli byly v průběhu srpna 2012 podepsány
Dohody o poskytnutí dotace.
Tabulka č. 3
Fiche

Žadatel

Název projektu

Fiche č. 1

Obec Dolní Žandov

Revitalizace – obnova veřejného
prostranství v obci Dolní Žandov
Stavební úpravy místní
komunikace Tři Sekery - trasa
„C“
Rekonstrukce komunikace
v místní části Kamenná

Obec Tři Sekery
Obec Krásná
Celkem za Fichi č.1
Obec Dolní Žandov
Václav Hupka
Fiche č. 4

Fiche č. 5

Obec Dolní Žandov

Bodové
hodnocení

939 159

46,67

1 800 000

46,67

1 014 075

35,00

3 753 234
Stavební obnova historicky
významného domu č. p. 40 II.
Studie obnovy a využití
kulturního dědictví venkova –
Areál bývalého zámku v
Kopaninách

Celkem za Fichi č. 4
Obec Drmoul
Rekonstrukce kulturního domu
Drmoul
Mariánskolázeňsko Pořízení technického zázemí pro
kulturní a spolkovou činnost
Obec Velký Luh
Modernizace zázemí pro kulturní
a společenské akce
Obec Velká
Vybavení tělocvičny ve Velké
Hleďsebe
Hleďsebi
Město Lázně
Obnova dětského hřiště u
Kynžvart
Mateřské školy v Lázních
Kynžvartu
Obec Tuřany

Požadovaná
dotace (Kč)

Obnova budovy obecního úřadu
Tuřany
Rekonstrukce obecního úřadu
v Dolním Žandově

Celkem za Fichi č. 5
Sbor dobrovolných Vybudování materiálně
hasičů Krásná
technického zázemí mladých
hasičů v Krásné

Stránka 11 z 35

143 100

66,67

315 000

65,00
458 100

1 800 000

63,33

291 600

51,67

238 447

48,33

409 950

43,33

378 000

35,00

60 000

23,33

162 900

18,33

3 340 897
180 000

58,33
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Jezdecký klub
Krásná

Rekonstrukce kruhové jízdárny a
pořízení vybavení pro jezdecký
výcvik
Místo pro setkávání v přírodě

Junák – svaz
skautů a skautek
ČR. Středisko
STOPA Mariánské
Lázně
Karel Ašler

Mariánskolázeňsko
o. p. s.
Celkem za Fichi č. 6

Pořízení zvukové a světelné
techniky pro činnost o. s. Karel
Ašler
Vybavení pro rozvoj kulturní
činnosti

175 500

45,00

72 000

35,00

129 240

35,00

154 800

35,00

711 540
8 263 771

Celkem

Do konce roku 2012 již byly úspěšně dokončeny tyto projekty:
Revitalizace – obnova veřejného prostranství v obci Dolní Žandov
Žadatel: Obec Dolní Žandov
Popis projektu: Výsledkem projektu je obnova veřejného prostranství. Byla vytvořena
esteticky upravená plocha nabízející vybavení - mobiliář, herní prvky a prvky vodní.
Celkové výdaje projektu: 1 068 517 Kč
Dotace:
804 387 Kč
Rekonstrukce komunikace v místní části Kamenná
Žadatel: Obec Krásná
Popis projektu: Projekt řešil obnovu místní komunikace III. třídy. Došlo ke zlepšení dopravní
dostupnosti a obslužnosti obce Krásná. Tato komunikace přímo navazuje na krajskou silniční
síť a její rekonstrukcí se upravilo toto napojení, které bylo před realizací nevyhovující a
nebezpečné.
Celkové výdaje projektu:
Dotace:

1 332 978 Kč
999 734 Kč

Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 II.
Žadatel: Obec Dolní Žandov
Popis projektu: Projekt řešil stavební obnovu historicky významného domu č. p. 40, která
spočívala v obnově prostor pro vybudování muzea a sociálního zařízení.
Celkové výdaje projektu: 243 800 Kč
Dotace:
143 098 Kč
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Pořízení technického zázemí pro kulturní a spolkovou činnost
Žadatel: Mariánskolázeňsko
Popis projektu: V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pro kulturní a spolkovou činnost stany pro venkovní použití, set pro venkovní akce složeného z lavičky a dvou lavic, stojanů pro
venkovní prezentace, elektrocentrály , ozvučovacího zařízení, osvětlení, výčepního zařízení a
ohřívacího elektrického hrnce. Cílem projektu je vylepšení materiálně- technického zázemí při
konání kulturních a společenských akcí pořádaných Dobrovolným svazkem obcí
Mariánskolázeňsko nebo členskými obcemi svazku
Celkové výdaje projektu: 330 600 Kč
Dotace:
249 750 Kč
Modernizace zázemí pro kulturní a společenské akce
Žadatel: Obec Velký Luh
Popis projektu: Projektem došlo k modernizaci klubovny na hřišti ve Velkém Luhu, která
slouží k pořádání kulturních a společenských akcí v obci. Současně byl pořízení kultivátor
k úpravě hřiště. Tyto aktivity podpoří spolkovou činnost a společenský život v obci Velký Luh.
Celkové výdaje projektu: 314 985 Kč
Dotace:

238 447 Kč

Vybavení tělocvičny ve Velké Hleďsebi
Žadatel: Obec Velká Hleďsebe
Popis projektu: V rámci projektu bylo pořízeno vybavení tělocvičny v bývalých kasárnách a 4
šaten. Do tělocvičny byly nainstalovány žebřiny, hrazda, šplhací tyče a lana, basketbalové koše,
konstrukce na volejbal, sítě do oken a bylo pořízeno mobilní sportovní vybavení - lavičky,
švédská bedna, tělocvičná koza, žíněnky, odrazový můstek, trampolína, gymnastický koberec,
stojan pro skok vysoký, branky na floorbal a házenou, síť na volejbal a nohejbal, míče a
kompresor, švihadla, cvičební značky. Do šaten byly zakoupeny lavičky s věšáky a úložné
skříně.
Celkové výdaje projektu: 542 588 Kč
Dotace:

409 941 Kč
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Obnova dětského hřiště u Mateřské školy v Lázních Kynžvartu
Žadatel: Město Lázně Kynžvart
Popis projektu: Bylo obnoveno stávající dětské hřiště nacházející se v areálu základní a
mateřské školy, určené pro menší děti. V rámci projektu byly odstraněny všechny herní prvky
a byly instalovány nové, včetně dvou laviček.
Celkové výdaje projektu: 445 110 Kč
Dotace:

336 832 Kč

Obnova budovy obecního úřadu Tuřany
Žadatel: Obec Tuřany
Popis projektu: V průběhu realizace projektu byla provedena rekonstrukce stávající pergoly,
která je součástí budovy Obecního úřadu Tuřany. Byly obnoveny poškozené a opotřebené části
dřevěné pergoly.
Před realizací

Po ukončení realizace

Celkové výdaje projektu:

59 433 Kč

Dotace:

53 495 Kč

Rekonstrukce obecního úřadu v Dolním Žandově
Žadatel: Obec Dolní Žandov
Popis projektu: V rámci projektu byla provedena obnova vnitřních prostor budovy obecního
úřadu.
Celkové výdaje projektu:
Dotace:

246 385 Kč
162 900 Kč
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Vybudování materiálně technického zázemí mladých hasičů v Krásné
Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Krásná
Popis projektu: Cílem projektu bylo zajistit mladým hasičům vybavení pro hasičský sport a
zájmovou činnost, jak sportovní, tak vzdělávací.
Celkové výdaje projektu:

192 093Kč

Dotace:

172 883 Kč

Rekonstrukce kruhové jízdárny a pořízení vybavení pro jezdecký výcvik
Žadatel: Jezdecký klub Krásná
Popis projektu: V rámci projektu byla obnovena stávající kruhová jízdárna a bylo pořízeno
vybavení na jezdecký výcvik. Jízdárna je používána především pro jezdecký výcvik dětí.
Celkové výdaje projektu:

245 079 Kč

Dotace:

175 500 Kč

Místo pro setkávání v přírodě
Žadatel: Junák – svaz skautů a skautek ČR. Středisko STOPA Mariánské Lázně
Popis projektu: Skautské středisko pořídilo v rámci projektu velkoprostorový stan typu Jurta a
komornější stan typu tee-pee . Oba stany umožní pořádání skautských akcí, které se odehrávají
většinou v terénu.
Celkové výdaje projektu:

75 997Kč

Dotace:

68 397 Kč

Pořízení zvukové a světelné techniky pro činnost o. s. Karel Ašler
Žadatel: Karel Ašler
Popis projektu: Účelem projektu bylo pořídit světelnou a zvukovou aparaturu, a to pro využití
při práci divadelních souborů, patřících k občanskému sdružení Karel Ašler. Aparatura bude
využívána při zkouškách i při veřejných vystoupeních a kulturních akcích pořádaných
uvedeným občanským sdružením.
Celkové výdaje projektu:
Dotace:

143 600 Kč
129 640 Kč
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Vybavení pro rozvoj kulturní činnosti
Žadatel: Mariánskolázeňsko, o. p. s.
Popis projektu: Projekt řeší pořízení materiálně technického zázemí organizace projektu pro
zajištění konání komunitních akcí. Vybavení napomůže k rozvoji a zlepšení dosavadní
komunitní činnosti.
Celkové výdaje projektu:
Dotace:

195 000 Kč
154 800 Kč

Realizace probíhá:
Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery - trasa „C“
Žadatel: Obec Tři Sekery
Popis projektu: Projekt řeší obnovu stávající komunikace trasa "C" ve Třech Sekerách. Součástí
stavebních úprav na komunikaci je i oprava sjezdů na jednotlivé pozemky, osazení obrubníků
po jedné straně a kamenných kostek na druhé straně komunikace, zřízení parkovacích ploch.
Žadatel předloží Žádost o proplacení výdajů v průběhu roku 2013
Celkové výdaje projektu: 3 382 471 Kč
Dotace:

1 800 000 Kč

Studie obnovy a využití kulturního dědictví venkova – Areál bývalého zámku v Kopaninách
Žadatel: Václav Hupka
Popis projektu: Záměrem projektu je Studie obnovy a využití torza bývalého zámku v
Kopaninách. Objekt je součástí původního panského sídla, jehož vznik je datován na přelom 15.
a 16. století. Svým charakterem je panské sídlo v rámci krajiny Kopanin i Ašska velmi
významnou kulturní památkou. V současné době je objekt v soukromém vlastnictví. Tato
studie bude řešit možné využití a obnovu areálu bývalého zámku v Kopaninách tak, aby
kulturní památka mohla být zachráněna a nedošlo k jejímu úplnému zničení. Součástí projektu
bude i specializovaná marketingová studie dalšího potencionálního využití v rámci regionu
Ašsko. Žadatel předloží Žádost o proplacení výdajů v průběhu roku 2013.
Celkové výdaje projektu: 350 000 Kč
Dotace:

315 000 Kč

Rekonstrukce kulturního domu Drmoul
Žadatel: Obec Drmoul
Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce kulturního domu. Stavební práce spočívají v
půdní vestavbě do stávajícího objektu za účelem vzniku jednací místnosti, hygienického zázemí
a knihovny s veřejným internetem. Prostory vzniknou v dosud nevyužívaném podkroví a
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navazují na několik již zrealizovaných etap rekonstrukce kulturního domu. Žadatel předloží
Žádost o proplacení výdajů v průběhu roku 2013.
Celkové výdaje projektu: 3 051 460 Kč
Dotace:

e)

1 800 000 Kč

Realizace SPL – 5. Výzva
Dne 27. 12. 2012 vyhlásila MAS 21 v rámci SPL výzvu č. 5 se zaměřením na všech 6 Fichí:
Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná obec
Fiche č. 2 – Pestrý venkov
Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch
Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Fiche č. 5 – Aktivní venkov I.
Fiche č. 6 – Aktivní venkov II.
s finanční alokací cca 7 800 000 Kč. Příjem žádostí byl stanoven na 1. 2. 2013 – 5. 2. 2013.

3. 2.

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

Cesty zámeckých pánů
Kraj živých vod II.

Cesty zámeckých pánů
Projekt byl realizován ve spolupráci s MAS Náš region, o. s. a byl
zaměřen na neproduktivní investice v lesích a ochranu a rozvoj
kulturního dědictví venkova. Během realizace projektu byly
vyhledány a zmapovány objekty historické zahradní
architektury a krajinných struktur na území obou
spolupracujících MAS. Současně byla vydána publikace
k projektu.
Projekt byl ukončen v červnu 2012 a proplacen v říjnu 2012.
Výdaje projektu – část MAS 21: 447 112 Kč
Podíl dotace MAS 21:
420 612 Kč
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Kraj živých vod II.
Tento projekt navazoval na již zrealizovaný projekt Kraj živých vod, který byl ukončen v roce
2011 a kdy byly vypracovány projektové dokumentace na obnovu několika minerálních
pramenů na území MAS 21 a byly zrekonstruovány kašny v Dolním Žandově a v Lázních
Kynžvartu. Projekt „Kraj živých vod II“ je realizován ve spolupráci s MAS Náš Region a MAS
Krušné hory západ v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Osy IV.
Leader, opatření IV. 2. 1. Projekt byl schválen ke spolufinancování v roce 2012. V průběhu
realizace projektu bude na našem území provedena obnova, včetně úpravy okolí 4 minerálních
pramenů (Křižovatka, Jedlová u Staré Vody, Lázně Kynžvart a Tři Sekery) a jedné historické
studny (Dolní Žandov). Ve spolupráci se zainteresovanými MAS proběhnou doprovodné akce
k celému projektu – Den v kraji živých vod (na území všech tří MAS), Den živých vod v Teplé,
Kynžvartské kyselky – otevření zrekonstruovaného Richardova pramene, Parčík pro volný čas
u řeky Ohře – otevření parčíku pro volnočasové aktivity ve Velichově.
Předpokládané ukončení projektu je koncem roku 2013.
Výdaje projektu – část MAS 21: 1 500 000 Kč
Podíl dotace MAS 21:
1 350 000 Kč

3. 3.

Projekt Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství
obcí
Tento projekt byl 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 bylo rovněž informování veřejnosti (prostřednictvím publicity) o
projektovém financování místního rozvoje ze strukturálních fondů EU.
Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2012. Odevzdání Žádosti o proplacení výdajů bylo
stanoveno na leden 2013.
Celkové náklady: 1 924 588 Kč
Dotace:
1 635 899 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.
Projekt by proplacen (předfinancován) v březnu 2012.
Celkové náklady:
Dotace:

311 195 Kč
230 000 Kč
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Projekty podané
V roce 2012 byly zpracovány tyto projekty:
Propagace zajímavých turistických cílů a památek na území MAS 21
Projekt byl podán v rámci Karlovarského kraje, na podporu aktivit v cestovním ruchu s cílem:
• Prezentovat ve větším rozsahu turistické cíle na území MAS 21, které jsou velmi málo
nebo nedostatečně propagovány formou orientační mapy s textovým popisem včetně
obrázků.
Celkové náklady: 49 100 Kč
Projekt nebyl schválen ke spolufinancování.

To, co frčí v pohraničí
Projekt byl podán v rámci 17. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR na období
2007 – 2013, Osy IV. Leader, opatření IV. 2. 1. Projekt řeší polupráci MAS 21, MAS Sokolovsko,
MAS Český les a LAG Initiaktivkreis Tirschenreuth v oblasti vytvoření a provázání systému
podpory tradičních produktů na území logicky navazujících MASek. Na území všech tří MAS by
měli být vyhledáni místní producenti a místní produkty (kromě řemeslných a potravinářských
výrobků a zemědělských produktů sem řadíme např. i
tradiční jídla, příp. služby). V MAS Sokolovsko a MAS
21 by byl s využitím zkušeností MAS Český les
vytvořen a zaveden systém certifikace pro udělování
značky regionální produkt. Místní produkty by byly
certifikovány a nabízeny na venkovských trzích, čímž
dojde k obnově této tradice v pohraničí.
Celkové náklady (podíl MAS 21):

772 925 Kč

Dotace (podíl MAS 21):

688 882 Kč

Tento projekt nebyl schválen ke spolufinancování.

Foto z jednání - přípravná fáze projektu

Vzdělaný venkovan
Projekt byl podán v rámci 17. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR na období
2007 – 2013, Osy IV. Leader, opatření IV. 2. 1. Projekt je primárně zaměřen na vývoj a realizaci
série vzdělávacích kurzů pro aktéry na venkově - členy zastupitelstva a zaměstnance obcí,
pracovníky neziskových organizací a drobných podnikatelů na území spolupracujících MAS –
MAS 21, MAS Sokolovsko a MAS Náš Region.
Celkové náklady (podíl MAS 21):

1 385 480 Kč

Dotace (podíl MAS 21):

1 110 780 Kč

Tento projekt nebyl schválen ke spolufinancování.
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Příprava Strategie 2014 +
V souvislosti s přípravou na následné programovací období EU začala MAS 21 uskutečňovat
první kroky k přípravě Integrované strategie rozvoje území pro období 2014 – 2020 (ISRÚ).
Jedná se o dokument zpracovávaný na základě komunikace s aktéry v regionu, kterými jsou
obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace a široká veřejnost. V rámci této strategie
bude snaha specifikovat problémové oblasti života obyvatel na našem území a zároveň se
budou hledat taková řešení, která zlepší kvalitu života obyvatel.
V rámci přípravy strategie byly uskutečněny řízené rozhovory se zástupci všech obcí územní
působnosti MAS 21, byla vytvořena sekce na webových stránkách, kde budou průběžně
zveřejňovány zprávy o průběhu příprav strategie.

3. 7.

Partnerství
MAS 21 se stala v roce 2012 partnerem dvou významných událostí:
Festival pohádková zahrádka,
který je určen
pro
děti
základních a
mateřských
škol
s konkrétními
aktivitami
zaměřenými
na
integraci
dětí z dětských domovů a domovů pro postižené děti, zapojením do připravených soutěží a her.
7. ročník festivalu se uskutečnil ve Františkových Lázních 18. 6 – 21. 6 . 2012.

Den železnice – 140. výročí trati Plzeň – Cheb
V pátek 28. září 2012 se uskutečnily
v rámci Dne železnice,
oslavy 140.
výročí trati Plzeň - Cheb . U příležitosti
oslav byl vypraven speciální vlak, který
projížděl trasou
z Karlových
Varů přes Cheb, Lipovou u Chebu, Dolní
Žandov,
Lázně
Kynžvart,
Valy
u Mariánských Lázní, Mariánské Lázně,
Vlkovice přes Bečov zpět do Karlových
Varů.
Ve spolupráci s dobrovolným
svazkem obcí Mariánskolázeňsko a
Mariánskolázeňskem , o. p. s.
se do
příprav a průběhu akce zapojila svým
dílem i MAS 21, o. p. s. Byly připraveny,
hlavně pro dětské účastníky akce, listy ve stylu omalovánky s mašinkou a s vyznačenou trasou
vlaku, které byly rozdávány v jednotlivých stanicích. Zájem o omalovánky byl veliký a
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manažeři všech tří partnerů měli ve všech stanicích na trase Lipová - Mariánské Lázně plné
ruce práce. Zájemci měli také možnost orazit si omalovánku razítky. V jednotlivých zastávkách
byl současně připraven originální kulturní program, který připravili ostatní partneři projektu.

3. 8.

Informační a propagační akce, konzultace
V průběhu roku 2012 byly uspořádány informační a propagační akce:
• Informační akce MAS 21 se zástupci převážně zemědělců – 15. 2. 2012 v Trstěnicích

3. 9.

•

Veřejné slyšení žadatelů v rámci 4. výzvy SPL v Lázních Kynžvartu – 29. 2. 2012

•

Účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích – 30. 8. – 4. 9. 2012, propagace
regionu ve spolupráci s MAS Náš Region a Mas Krušné hory západ.

•

Seminář pro žadatele z území MAS 21 k 5. výzvě SPL v Lázních Kynžvartu – 10. 12.
2012

•

Několik pracovních jednání s partnery v rámci přípravy a realizace projektů spolupráce
Kraj živých vod II, Vzdělaný venkovan a To, co frčí v pohraničí .

•

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

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

10. 1. 2012 - Valeč

Jednání KS NS MAS KV kraje , kde byla uskutečněna volba
předsedy KS

23. 2. 2012 - Březová

Jednání KS NS MAS KV kraje – řešení dalšího
programovacího období

15. 3. 2012 - Rumburk

Valná hromada NS MAS

19. 4. 2012 - Ostrov

Jednání KS NS MAS KV kraje

25. 4. 2012 – Karlovy Vary

Jednání - Horizontální pracovní skupina na KV krajirozvojová strategie na roky 2014 - 2020

14. – 15. 6. 2012 - Vlašim

Celostátní setkání škol obnovy venkova – sdílení zkušeností
s různými přístupy v zapojování veřejnosti, realizací
projektů a tvorby strategií v rámci dotačních programů EU

26. 6. 2012 – Lázně Kynžvart

Jednání KS NS MAS KV kraje

Stránka 21 z 35

Výroční zpráva 2012

MAS 21, o. p. s.

10. 7. 2012 – MAS Moravský kras

Výměna zkušeností s MAS Moravský kras

3. 9. 2012 – České Budějovice

Seminář Venkov po roce 2013 – součástí výstavy Země
živitelka, seznámení se s legislativními návrhy EK pro
období 2014 +, možnosti uplatnění komunitně vedeného
místního rozvoje

1. – 3. 10. 2012- Nové Hrady

Konference Venkov 2012

1. – 2. 11. 2012 – Ústí nad Orlicí

Jednání pracovní skupiny Vize a rozšíření – diskuse o
návrzích nového PRV.

12. 11. 2012 – Karlovy Vary

Setkání mikroregionů KV kraje – informace o dalším
programovacím období.

3. 10. Jednání orgánů MAS 21, o. p. s.
V průběhu roku se uskutečnila zasedání jednotlivých orgánů MAS 21, o. p. s.
Přehled je uveden v následující tabulce:
Datum konání

Název

18. 1. 2012

Jednání správní rady

29. 2. 2012

Jednání výběrové komise

29. 2. 2012

Jednání programového výboru

17. 5. 2012

Jednání správní a dozorčí rady

29. 10. 2012

Jednání programového výboru

17. 10. 2012

Jednání správní rady

4.

Hodnocení MAS 21 v rámci celostátního hodnocení místních akčních
skupin
Obdobně jako v minulých letech, proběhlo i v roce 2012 hodnocení činnosti místních akčních
skupin (dále jen MAS)podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013.
Hodnoceno bylo období od července 2011 do června 2012.
Činnost MAS byla hodnocena v šesti oblastech:
1.

Základní parametry a strategické dokumenty MAS

2.

Personální zajištění činnosti MAS

3.

Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER

4.

Integrace a rozvoj MAS
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5.

Monitoring a evaluace MAS

6.

Propagace MAS

Hodnocení probíhalo od 30. 7. do 9. 8. 2012 formou veřejných prezentací v budově Mze. Jako
podklad pro hodnocení sloužil hodnotitelské komisi dotazník vyplněný místními akčními
skupinami.
Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského
intervenčního fondu.
Podle počtu získaných bodů, kdy maximum bylo 150, byly MAS rozděleny do skupin A, B, C, D.
MAS 21 získala v hodnocení 112 bodů a byla zařazena do skupiny B –prokazatelná nadstavba
metody LEADER, t. j. umí nejen rozdělovat peníze, ale má jasnou strategii a distribuce
finančních prostředků přes ní má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování.

5.

Cíle do roku 2013
V následujícím roce 2013 se předpokládá:
• Pokračování v realizaci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013
• Příprava strategie na další období 2014 +
• Rozvíjet spolupráci s ostatními MAS v České republice
• Podílet se nadále na rozvoji regionu
• Propagovat činnost MAS 21

6.

Finanční zpráva

a)

Rozvaha (v tis. Kč)
Aktiva

Stav k 1. 1. 2012

Stav k 31. 12. 2012

A. Dlouhodobý majetek celkem

34

1 839

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

17

1 835

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

17

78

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0

1 757

320

320

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

142

142

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

178

178

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

- 303

- 316

-17

-17

0

0

- 108

- 121

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k softwaru
Oprávky k drobnému dlouhodobému
majetku

nehmotnému

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
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Aktiva

Stav k 1. 1. 2012

Stav k 31. 12. 2012

movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

- 178

- 178

3 784

4 710

0

0

Nedokončená výroba

0

0

Poskytnuté zálohy na zásoby

0

0

-291

2 416

125

107

10

52

-925

0

Nároky na dotace a ostat. zúčtování se st. Rozpočtem

358

1 968

Dohadné účty aktivní

141

289

4 071

2 291

4 071

2 291

4

3

4

3

3 818

6 549

B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem

II. Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Bankovní účty
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Aktiva celkem

Pasiva

Stav k 1. 1. 2012

A. Vlastní zdroje celkem

Stav k 31. 12. 2012
-4

1 662

I. Jmění celkem

113

1 545

Vlastní jmění

0

1 545

113

0

-117

117

X

121

-117

X

0

-4

3 822

4 887

I. Rezervy celkem

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

3 772

4 598

Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
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Pasiva

Stav k 1. 1. 2012

Dodavatelé

7

0

3 040

0

1

2

Zaměstnanci

56

40

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění

32

22

Ostatní přímé daně

7

3

Jiné závazky

0

3 625

617

853

12

53

50

289

50

289

3 818

6 549

Přijaté zálohy
Ostatní závazky

Krátkodobé bankovní úvěry
Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

b)

Stav k 31. 12. 2012

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
činnosti

A. Náklady
hlavní
I. Spotřebované nákupy celkem

hospodářská

správní režie

celkem

91

0

0

91

Spotřeba materiálu

32

0

0

32

Spotřeba energie

59

0

0

59

599

0

1

600

Opravy a udržování

11

0

0

11

Cestovné

41

0

0

41

3

0

1

4

544

0

0

544

1 153

0

0

1 153

Mzdové náklady

867

0

0

867

Zákonné sociální pojištění

286

0

0

286

IV. Daně a poplatky celkem

1

0

0

1

Ostatní daně a poplatky

1

0

0

1

V. Ostatní náklady celkem

62

0

1

63

Ostatní pokuty a penále

0

0

1

1

II. Služby celkem

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem

Stránka 25 z 35

Výroční zpráva 2012

MAS 21, o. p. s.
činnosti

A. Náklady
hlavní

hospodářská

správní režie

celkem

Úroky

42

0

0

42

Jiné ostatní náklady

20

0

0

20

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

13

0

0

13

Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

13

0

0

13

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

9

0

0

9

Poskytnuté členské příspěvky

9

0

0

9

VIII. Daň z příjmů

0

0

0

0

Náklady celkem

1 928

0

2

1 930

činnosti
B. Výnosy
hlavní
I. Tržby za vl. Výkony a za zboží celkem

hospodářská

správní režie

celkem

210

100

0

310

210

100

0

310

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

0

III. Aktivace celkem

0

0

0

0

IV. Ostatní výnosy celkem

8

0

0

8

8

0

0

8

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

0

0

0

0

VI. Přijaté příspěvky celkem

0

0

0

0

1 733

0

0

1 733

1 733

0

0

1 733

1 951

100

0

2 051

Tržby z prodeje služeb

Úroky

VII. Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem

činnosti
hlavní
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění

hospodářská

správní režie

celkem

23

100

-2

121

0

0

0

0

23

100

-2

121
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Příloha tvořící součást účetní závěrky za zdaňovací období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

MAS 21, o. p. s.
Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2012
Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. 563/1991 Sb., a s Vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky. Údaje přílohy vycházejí z účetních
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní
jednotka k dispozici.
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období d 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Obsah přílohy:
1. Obecné údaje o společnosti
1. 1. Popis účetní jednotky
1. 2. Statutární orgány a vedení společnosti, zaměstnanci a osobní náklady
2. Účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
2. 1. Dlouhodobý hmotný a nehmatný majetek
2. 2. Zásoby
2. 3. Peněžní prostředky a ceniny
2. 4. Pohledávky
2. 5. Závazky
2. 6. Používané cizí měny v účetnictví
2. 7. Fondy a vlastní jmění
3. Doplňující údaje k Rozvaze
3. 1. Dlouhodobý majetek
3. 2. Leasing
3. 3. Zásoby
3. 4. Krátkodobý finanční majetek
3. 5. Pohledávky
3. 6. Dlouhodobé závazky
3. 7. Krátkodobé závazky
3. 8. Vlastní zdroje
3. 9. Dotace a přijaté dary
4. Výsledky hospodaření v členění dle jednotlivých druhů činností
5. Účast členů vedení společnosti a kontrolních orgánů v jiných osobách
6. Události mezi rozvahovým datem a datem sestavení účetní závěrky
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1. Obecné údaje o společnosti
1. 1. Popis účetní jednotky
Název společnosti :
Sídlo společnosti :
IČ:
Právní forma:
Datum vzniku:
Datum zápisu:
Registrace:

MAS 21, o. p. s.
Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe
26 40 83 09
Obecně prospěšná společnost
15. 12. 2005
31. 5. 2006
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložky 96

Předmět činnosti:
Obecně prospěšné služby
koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
podpora trvale udržitelného rozvoje regionu – zejména činnostmi ve prospěch obcí, NNO,
podnikatelských subjektů a dalších subjektů působících v regionu
zpracování a realizace rozvojové strategie regionu a rozvoj mezisektorové spolupráce
realizace partnerské metoda 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 vhodných 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 a zahraničními subjekty majícími vztah nebo působící v regionu
příprava informačních a metodických 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
Doplňkové činnosti – v roce 2012 společnost vykonávala reklamní činnost na základě smlouvy z roku 2011
1. 2. Statutární orgány a vedení společnosti, zaměstnanci a osobní náklady
Správní rada k 31. 12. 2012:
Předseda:
Členové:

Ing. Eliška Stránská
Karel Mašek
Luboš Pokorný
Michael Macháček
Mgr. Stanislav Kříž
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Ing. Jaromír Bartoš
Dozorčí rada k 31. 12. 2012:
Předseda:
Členové:

Mgr. Petra Lhotáková
Jan Strachota
Ing. Göran Wohlrab

Ředitel společnosti k 31. 12. 2012: Ing. Jana Klusáková
Zakladatelé:
Mariánskolázeňsko, IČ: 71203354
Sdružení obcí a firem – Chebská pánev, IČ: 70912173
Sdružení Ašsko, IČ: 69459401
Mikroregion Chebsko, IČ:71196471
Svazek obcí Kamenné vrchy, IČ: 71175971
Zahradní a parková spol. s r.o., IČ: 25205978
Lázně Františkovy Lázně a. s., IČ: 46887121
Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích, IČ: 00116084
ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s., IČ: 47715146
Petr Potůček, IČ: 40540367
TECLAN CZ s. r. o., 26371367
Joker o.s., IČ: 26656892
Zaměstnanci a osobní náklady:
Hodnoty jsou v tisících Kč
Počet zaměstnanců, osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců:
z toho: řídících pracovníků
Osobní náklady celkem:
z toho: Mzdové náklady
Náklady na pojistné soc. a zdrav.
Ostatní sociální náklady

k 31.12. 2012
3
1
1 153
867
286
0

Jeden ze zaměstnanců uvedených v průměrném počtu zaměstnanců vykonává funkci ředitele společnosti.
Za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady může jejím členům příslušet odměna. O odměně rozhodují
zakladatelé. Členům správní a dozorčí rady může obecně prospěšná společnost poskytnout dále náhradu výdajů
do výše určené příslušným právním nebo vnitřním předpisem společnosti. Členům statutárních a kontrolních
orgánů nebyly v roce 2012 poskytnuty půjčky ani vyplaceny žádné odměny.

2. Účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Účetnictví účetní jednotky bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
Účetní zápisy byly prováděny průběžně v účetním období po vystavení účetního dokladu na jednotlivé syntetické
či analytické účty uvedené v účtovém rozvrhu pro rok 2012. Účetní jednotka účtovala v souladu s účetními
metodami stanovenými § 4, odst. 8 zákona o účetnictví.
Účetní záznamy jsou zpracovány pomocí účetního softwaru MRP Účetnictví, verze 7 od firmy MRP– Infornatics,
s.r.o.
Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, Rozvahovým dnem je 31. 12. 2012.
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Archivace účetních záznamů probíhá v souladu s § 31 a 32 Zákona o účetnictví v archívu účetní jednotky a dále je
s nimi nakládáno v souladu s dalšími právními předpisy.
2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je majetek s dobou použitelností delší než jeden rok a od výše ocenění:
• dlouhodobý hmotný majetek
40 000,- Kč
• dlouhodobý nehmotný majetek
60 000,- Kč
• technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
40 000,- Kč
• technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 60 000,- Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 3 000,- do 59 900,- se účtuje na účet 018 – Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek a je účtován do nákladů na účet 518 – Ostatní služby.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 0,- Kč do 2 999,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 –
Ostatní služby a je evidován v operativní evidenci.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 000,- Kč do 39 999,- Kč se účtuje na účet 028 – Drobný dlouhodobý
hmotný majetek a je při zařazení do užívání účtován do nákladů na účet 501 – Spotřeba materiálu.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 0,- Kč do 2 999,- Kč je veden v operativní evidenci a je účtován do
nákladů na účet 501 – Spotřeba materiálu.
Způsoby oceňování jednotlivých položek majetku a závazků se řídí příslušnými ustanoveními zákona o
účetnictví.
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku účetní jednotka sestavila
v souladu s platnou legislativou. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odpisován rovnoměrně.
V případě účtování odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného z dotací a grantů se po
zaúčtování odpisů proti účtu oprávek sníží výše vlastního jmění
o částku odpisů a současně se zvýší účet -Jiné ostatní výnosy.
Daňové odpisy nejsou uplatňovány.
2. 2. Zásoby
Účtování zásob je prováděno způsobem A evidence zásob.
2. 3. Peněžní prostředky a ceniny
Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami.
2. 4. Pohledávky
Pohledávky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Účetní jednotka nevytváří opravné položky a
rezervy.
2. 5. Závazky
Závazky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost nepřevzala závazky za jiné subjekty.
Společnost neeviduje žádné závazky s dobou splatností delší než 5 let.
2. 6. Používané cizí měny v účetnictví
Ve sledovaném období společnost neúčtovala v cizích měnách. V případě účtování cizí měny bude použit kurz
ČNB.
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2. 7. Fondy a vlastní jmění
Na účtech vlastního jmění společnost účtuje o hospodářském výsledku, majetku pořízeném z dotací a grantů, o
darovaném majetku a materiálu.

3. Doplňující údaje k Rozvaze
3. 1. Dlouhodobý majetek
Hodnoty jsou v tis. Kč

Nehmotný majetek
z toho:
drobný dlouhodobý
nehmotný majetek - 018
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek -019
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek - 041
Hmotný majetek
z toho:
Samostatné movité věci a
soubor movitých věcí - 022
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek -028
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek - 042
Celkem:

Stav
k 31.12.2011
17

Přírůstek

17

61

0

1757

0

0

0

1757

0

0

0

0

0

0

320

0

0

0

0

320

142

0

0

0

0

142

178

0

0

0

0

178

0

0

0

0

0

0

337

1818

0

0

0

2155

Stav
k 31.12.2011
17

Přírůstek

Úbytek

0

0

Stav
k 31.12.2012
17

17
0
0

0
0
0

0
0
0

17
0
0

286

0

13

299

108

0

13

121

178
0
303

0
0
0

0
0
13

178
0
316

Hodnoty jsou v tis. Kč
Oprávky
Nehmotný majetek
z toho:
drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 018
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -019
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
Hmotný majetek
z toho:
Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 022
Drobný dlouhodobý hmotný majetek -028
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 042
Celkem:

1818

likvidace
0

Úbytek
prodej
0

převod
0

Stav
k 31.12.2012
1835
78

3. 2. Leasing
V roce 2012 společnost neevidovala v účetnictví žádný leasing.
3. 3. Zásoby
K 31. 12. 2012 společnost neevidovala žádné zásoby ve svém účetnictví.
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3. 4. Krátkodobý finanční majetek
Hodnoty jsou v tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky
Ceniny
Účty v bankách ( Česká spořitelna, a.s.)
z toho :
Běžný účet – č.ú. 813015349/0800
Běžný účet –LEADER- č. ú. 19-813015349/0800
BÚ- ROP- č.ú. 30015-813015349/0800
Celkem:

Stav k 31. 12. 2011
0
0
4071

Stav k 31. 12. 2012
0
0
2291

4070
1
0
4071

1938
353
0
2291

Společnost nevede pokladnu, peněžní operace jsou uskutečňovány přes bankovní účty s pomocí účtu 325 –
Ostatní závazky prostřednictvím interních dokladů.
3. 5. Pohledávky
Hodnoty jsou v tis. Kč
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku - odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Stát – daň z příjmu
Stát – ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním
rozpočtem
Jiné pohledávky
Dohodné účty aktivní
Náklady příštích období
Celkem

Stav k 31. 12. 2011
125
10
-925
0
0
0
358

Stav k 31. 12. 2012
107
52
0
0
0
0
1968

0
141
4
-291

0
289
3
2416

Pohledávky z obchodního styku - odběratelé:
K 31. 12. 2012 měla organizace nesplacené faktury od těchto odběratelů:
1 . BioPlan Consult s.r.o., Dalovice – za faktury 23/2011 na 50 000,- Kč splatnou 31. 12. 2011 a fa 220002 na
50 000,- Kč splatnou 29. 2. 2012 za reklamní činnost provedenou na základě smlouvy.
2. Sdružení obcí a firem – Chebská pánev – za fakturu č. 220004 na částku 4 200,- Kč splatnou 3. 4. 2012 za
poradenskou činnost
3. ZO ČSOP Kladská – za fakturu č. 220009 na částku 2 900,- Kč na poradenskou činnost.
Poskytnuté provozní zálohy:
Částka na tomto účtu představuje zaplacené zálohy na energie spojené s využíváním nájemních prostor
pracoviště: kancelář Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart.
K 31. 12. 2012 nemá společnost žádné pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem.
Dohadné účty aktivní:
Na tomto účtu jsou zachyceny dohady na výnosy související s vyúčtováním projektů, které byly nebo budou
provedeny v následujícím období „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí"
podpořen z dotačního titulu ROP Severozápad, oblast podpory 2.1- vyúčtování projektu je v lednu 2013.
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Náklady příštích období:
Na tomto účtu jsou zachyceny náklady spojené s pojištěním majetku společnosti. Pojistné období je od
1. 11. 2012 do 31. 10. 2013.
3. 6. Dlouhodobé závazky
Společnost neeviduje k 31. 12. 2012 žádné dlouhodobé závazky.
3. 7. Krátkodobé závazky
Hodnoty jsou v tis. Kč
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů – dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Závazky k zaměstnancům + ostatní závazky k
zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období
Celkem

Stav k 31. 12. 2011
7
3040
1
56

Stav k 31. 12. 2012
0
0
2
40

32

22

7
0
617
12
50
3822

3
3625
853
53
289
4887

Jiné závazky:
Na účtu - Jiné závazky je částka 3 625 tis. Kč. Jedná se o předfinancování na základě smluv na projekt
,,
Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí " podpořen z dotačního titulu ROP
Severozápad, oblast podpory 2.1 a projekt „Kraj živých vod II“ podpořeného z PRV osa IV. 2. 1. – projekty
spolupráce. Ukončení realizací a vyúčtování těchto projektů je v roce 2013. Zapojené obce: Krásná, Velká
Hleďsebe, Vlkovice, Tuřany, Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Plesná, Tři Sekery, Křižovatka, Stará Voda a
organizace Římskokatolická farnost Cheb.
Krátkodobé bankovní úvěry:
Společnost uzavřela smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s. na 1 milion Kč. Zůstatek uvěrového účtu č.
11385489/0800 je k 31. 12. 2012 je 852 676,25 Kč. Prostředky jsou používány k financování provozních nákladu
v rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009-2013, schváleného k podpoře z Programu rozvoje
venkova. Provozní náklady jsou 3 x do roka vyúčtovány platební agentuře SZIF ČR a po kontrole je SZIF ve formě
příspěvku (dotace) posílá organizaci na účet, ze kterého je úvěr průběžně splácen.
Dohadné účty pasivní:
Na tomto účtu jsou zachyceny dohady na spotřeby energií spojených s využíváním nájemních prostor pracoviště:
kancelář Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart. V průběhu roku 2013 budou spotřeby energií za rok
2012 vyúčtovány.
Výnosy příštích období:
Na tomto účtu jsou zachyceny dohady na výnosy související s vyúčtováním projektů, které byly nebo budou
provedeny v následujícím období -„Příprava projektů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí"
podpořen z dotačního titulu ROP Severozápad, oblast podpory 2.1- ukončení realizace je v lednu 2013.
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3. 8. Vlastní zdroje
Hodnoty jsou v tis. Kč
Jmění celkem
Dotace
na
investice

Vlastní
jmění
ostatní

Fondy

Vlastní
zdroje

0

0

0

113

-117

0

-4

0

0

0

-113

0

-4

-117

1545

0

0

0

0

0

1545

0

0

0

0

121

0

121

1545

0

0

0

121

-4

1662

Stav k 1. 1. 2012

Zúčtování
hospodářského
výsledku 2011
Zařazení majetku
získaného z
dotací
Výsledek
hospodaření
k 31.12. 2012
Stav
k 31.12.2012

Dary

Výsledek hospodaření
celkem
Výsledek
Neuhrazená
hospodaření
ztráta
minulých
let

3. 9. Dotace a přijaté dary
Hodnoty jsou v tis. Kč
Přijaté dotace
SZIF – Program rozvoje venkova –
Osa IV. LEADER – opatření IV. 1. 1.na činnost místní akční skupiny
Karlovarský kraj
SZIF – Program rozvoje venkova –
Osa IV. LEADER – opatření IV. 2. 1. –
projekty spolupráce MAS
Dotace Regionální operační program
– ROP na projekt „Příprava podkladů
pro následnou realizaci úprav veř.
prostranství obcí“
DOTACE Celkem

Nárokované v roce 2012 v Kč
1 134

Skutečně proplaceno v roce 2012
801

230
421

230
421

1636

0

3421

1452

Přijaté dary:
V roce 2012 společnost nepřijala žádný dar.

4. Výsledky hospodaření v členění dle jednotlivých druhů činností
Společnost dosáhla v roce 2012 následujících výsledků hospodaření před zdaněním:
Hodnoty jsou v tis. Kč
Druh činnosti
Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech - hlavní činnost
Správní činnost – hlavní činnost
Výnosy z reklamní činnosti – doplňková činnost
Celkem
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5. Účast členů vedení společnosti a kontrolních orgánů v jiných osobách
V roce 2012 nebyly členové vedení společnosti (správní rady, dozorčí rady a statutárních orgánů) v účetním
obdobím zároveň účastni v jiných osobách, se kterými účetní jednotka uzavřela obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy za běžných obchodních podmínek.

6. Události mezi rozvahovým datem a datem sestavení účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by významným způsobem ovlivnily hodnocení
společnosti a ukazatele vykázané v účetní závěrce.
Datum sestavení:

27. 2. 2013

Osoba odpovědna za sestavení: Petra Došková
Odpovědná osoba:

Ing. Jana Klusáková

Výroční zprávu zpracoval: Ing. Jana Klusáková ve spolupráci s Jitkou Bělohoubkovou
Tato Výroční zpráva byla schválena dne 22. 3. 2013 Správní radou MAS 21, o. p. s.
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