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1. Úvod  
 

Vážení partneři a příznivci MAS 21, o. p. s., 

předkládáme Vám výroční zprávu, která obsahuje souhrn informací týkajících se činnosti 

a hospodaření MAS 21 o. p. s. v roce 2021. 

Dovolte nám zároveň touto cestou poděkovat všem, kteří se v roce 2021 jakýmkoliv způsobem 

podíleli na činnosti MAS 21, o. p. s. a místního partnerství MAS 21 – partnerům, členům orgánů MAS 

a všem dalším, kteří s námi spolupracují. 

2. Základní informace o společnosti 
Obecně prospěšná společnost MAS 21, o. p. s. 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 2021 došlo ke změně zakládací smlouvy v souvislosti ze změnou sídla společnosti.  

 

a) Identifikační údaje 

Název:                  MAS 21, o. p. s.  

IČ:    26408309 

Sídlo:    Svobody 52/3, 350 02 Cheb 

Web:      http://www.mas21.cz    

 

b) Zakladatelé 

Mariánskolázeňsko 

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 

Ing. Petr Potůček 

TECLAN CZ s. r. o. 

Joker z. s. 
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c) 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 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 v 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 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,  

 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 bude obecně prospěšná společnost zejména: 

 vstupovat do právních a partnerských vztahů s jinými subjekty v regionu, v České republice 

a v zahraničí, 

 spolupracovat s odborníky, veřejnou správou, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty, 

 obracet se s podněty na orgány veřejné správy a další subjekty v České republice 

i v zahraničí.  
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d) Doplňkové činnosti 

Kromě obecně prospěšné činnosti vymezené v článku 2, odstavec c) tohoto dokumentu, může 

společnost za účelem účinnějšího využití jejích prostředků vykonávat následující doplňkové činnosti: 

 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) Organizační struktura společnosti 
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Orgány společnosti  

Ředitel: 

Miroslav Podlipský  
 

Správní rada       

Mgr. Stanislav Kříž – předseda    

Martina Pospíšilová - člen     

Ing. Petr Potůček – člen 

Miloslav Pernica - člen      

Ing. Katrin Mičudová - člen 

Ing. Daniel Mašlár - člen     
 

Dozorčí rada          

Jan Strachota – předseda         

Michael Vlček - člen      

Jitka Bělohoubková - člen     

MAS 21 místní partnerství je formou partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky 

společnosti na základě rámcových smluv o partnerství a vzájemné spolupráci mezi společností 

a partnery MAS. 

f) Orgány  

 V průběhu roku 2021 došlo vzhledem k uplynutí funkčního období ke změně v obsazení výběrové 

komise.  

Zvolení členů do výběrové komise proběhlo na jednání pléna dne 22. 9. 2021. 

 

 
 

 

0 

 

3. Lidské zdroje 
V průběhu roku 2021 zajišťovali činnost společnosti zaměstnanci, jejichž pracovně právní vztah byl 

realizován formou stálého pracovního poměru: 

Ing. Lucie Dudová  

Ing. Daniela Strnadová  

Mgr. Pavel Mičuda  

 

Účetní služby byly zajišťovány externě: Bc. Ota Žemlička, IČ 87538296  

Orgány místního partnerství MAS 21 

Viz kap. 6.1 c) 
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4. Přehled činnosti v roce 2021 

4.1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21  
 

Prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 

na období 2014 – 2020 (dále jen „strategie“) jsou z přidělené finanční alokace Operačního programu 

Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova 

podporovány realizace projektů, které naplňují strategii a zároveň uspějí v procesu hodnocení 

a výběru projektů. Prostředky jsou určeny na financování způsobilých výdajů v souladu s pravidly 

příslušných operačních programů. 

Zároveň probíhala příprava a tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 

21 na období 2021 – 2027. 

 

 

 

4.2 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II 

a Šablony III 

MAS v rámci výzvy vyhlášené výzvy č. 02_18_063 „Šablony II“ a výzvy č. 02_20_080 „Šablony III.“ 

poskytla pomoc zástupcům škol a školských zařízení v ORP Cheb při zpracování, zadávání 

do monitorovacího systému IS KP14+ a administraci žádosti o podporu, vypracování zpráv 

o realizaci. Jednotlivým školám a školským zařízením byly poskytovány individuální konzultace. 

4.3 Čištění Ohře  

Ve dnech 16. – 18. 4. 2021 organizovala MAS 21 pro úsek podél břehů přehrady Skalka a řeky Ohře 

z Chebu do Kyšperku nad Ohří akci Čištění řeky Ohře. Dobrovolnická akce probíhala 

pod záštitou Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje a byla zaregistrována 

do celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko 2021. 

4.4 Informační a propagační akce, konzultace 

MAS 21 vydala v roce 2021 zpravodaj MASák s informacemi o aktivitách a zajímavostech  

na území MAS. 

Kromě uvedeného bylo uskutečněno mnoho konzultací a poradenství, které proběhly formou 

osobního jednání, telefonicky nebo e-mailově. 

 

 

 

 

Výstava Má vlast 

Výstava Má vlast 

Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Viz kap. 6.4 
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4.5 Další aktivity 

Zástupci MAS 21 se zúčastnili mnoha školení, seminářů a konferencí, které přispěly nejen k rozvoji 

spolupráce a budování partnerství. Přehled nejvýznamnějších akcí je uveden v následující tabulce: 

Termín a místo konání Název 

Únor 2021 on line Workshop pro města a obce Karlovarského kraje 

Březen 2021 on line Workshop Operačního programu Spravedlivá transformace 

Duben 2021 on line Jednání Platformy pro transformaci Karlovarského kraje 

Duben 2021 on line Webinář k Jednotné žádosti 2021 pro Ústecký a Karlovarský 

kraj 

Duben 2021 on line Workshop Strategie přeshraniční spolupráce 

Květen 2021 on line Školení aplikace ObcePRO – strategické plánování v obcích 

Květen 2021 on line Jednání Krajské sítě NS MAS ČR Karlovarského kraje 

Květen 2021 on line Webinář pro obce, DSO a MAS 

Květen 2021 on line Jednání Platformy pro transformaci Karlovarského kraje 

Květen 2021 on line Jednání Krajské sítě NS MAS ČR Karlovarského kraje 

Červen 2021 on line Veřejné projednání Plánu spravedlivé transformace            

pro Karlovarský kraj 

Červenec 2021 on line Workshop Financování transformace v uhelných regionech  

Červenec 2021 on line Jednání Platformy pro transformaci Karlovarského kraje 

Září 2021 on line Workshop Strategie přeshraniční spolupráce 

Září 2021 1. ročník Komunitního festivalu v Kopaninách 

Říjen 2021 on line Webinář Time management 

Listopad 2021 on line Webinář pro obce, DSO a MAS 

Listopad 2021 on line Celostátní síť pro venkov Ústeckého a Karlovarského kraje 
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4.6 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: 

MAS 21 o. p. s. 

Datum konání Název 

9. 4. 2021 per rollam Jednání Dozorčí rady 

22. 4. 2021 per rollam Jednání Správní rady 

22. 9. 2021 Jednání Zakladatelů 

5. Cíle do roku 2022  
V následujícím roce 2022 se předpokládá: 

 Rozvíjet spolupráci s ostatními MAS v České republice 

 Podílet se nadále na rozvoji regionu 

 Propagovat činnost MAS 21 

 V úzké spolupráci s místním partnerstvím MAS 21 realizovat Strategii komunitně vedeného 

místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020  

 Zpracovat akční plány strategie CLLD na programové období 2021 - 2027 

6. Místní partnerství MAS 21 

6.1 Základní informace 

Místní partnerství MAS 21 je organizační složkou společnosti MAS 21, o. p. s. a bylo vytvořeno jako 

nástroj provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). MAS 21 je formou 

partnerství bez právní subjektivity a je tvořeno skupinou fyzických a právnických osob – 

tzv. partnerů, kteří mají zájem podílet se na rozvoji regionu. MAS 21 má vlastní orgány: 

 

 Plénum – nejvyšší orgán 

 Programový výbor – rozhodovací orgán  

 Kontrolní výbor – kontrolní orgán 

 Výběrová komise – výběrový orgán 
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a) Organizační struktura Místního partnerství  

 

b) Činnost místního partnerství  

Místní partnerství provádí Komunitně vedený místní rozvoj, který se zaměřuje na konkrétní území 
a je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál. 

V rámci animace SCLLD MAS 21 provádí tyto činnosti: 
 

 realizace SCLLD  

 konzultace projektových záměrů  

 metodická pomoc při přípravě projektového záměru, výběru dotačního titulu, přípravě 
Žádosti o dotaci 

 školení a vzdělávání místních aktérů v oblasti přípravy a realizace projektů  

 podporování potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů a přípravě žádostí 
směřujících k naplňování SCLLD 

 školení realizátorů projektů  

 koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD  
 

Mimo animaci SCLLD vykonává organizační jednotka MAS také: 
 

 prezentování SCLLD a jejích změn Regionální stálé konferenci 

 propagace SCLLD a informování o SCLLD uvnitř MAS i navenek (rozšiřování povědomí 
o CLLD a jeho možnostech) 

 usnadňování výměny informací mezi místními aktéry a koordinace aktivit místních aktérů 
směřujících k naplňování SCLLD 
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c) Orgány 

V průběhu roku 2021 došlo vzhledem k uplynutí funkčního období ke změně v obsazení  

výběrové komise.  

Zvolení členů do výběrové komise proběhlo na jednání pléna dne 22. 9. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plénum  

 

Sdružení Ašsko 

Mikroregion Chebsko 

Svazek obcí Kamenné vrchy 

Obec Vojtanov 

Obec Tuřany 

Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

Zahradní a parková spol. s r. o. 

Lázně Františkovy Lázně, a. s. 

Zemědělské družstvo “ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích 

TECLAN CZ s. r. o. 

Ing. Petr Potůček 

Ing. Marek Babuška, CSc. 

Antonín Podvalský 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

Joker z. s. 

Jezdecký klub Krásná, z. s. 

TJ Sokol Lázně Kynžvart, z. s. 

z. s. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS 

FC Jiskra Hazlov z. s. 

Juvena Křižovatka, z. s. 

Rybářská společnost Libá 

Náboženská obec Církve československé husitské v Mariánských Lázních 

Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Drmoul 

TJ Hranice z. s. 

Destinační a informační agentura – Františkovy Lázně, z. ú. 

KOTEC o. p. s.  

Obec Milíkov  

TJ SOKOL DOLNÍ ŽANDOV  

Léčebné lázně Lázně Kynžvart  

Město Františkovy Lázně  

Město Lázně Kynžvart 

Obec Valy 
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Programový výbor   

Obec Vojtanov       

Mikroregion Chebsko      

Jezdecký klub Krásná, z. s.   

KOTEC o. p. s.      

TECLAN CZ s. r. o.       

Ing. Petr Potůček  

   

Kontrolní výbor        

Sdružení Ašsko      

Antonín Podvalský 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s.    

místní organizace Drmoul     

 

Výběrová komise    

funkční období do 22. 9. 2021        funkční období od 22. 9. 2021         

Svazek obcí Kamenné Vrchy    Svazek obcí Kamenné Vrchy  

Obec Tuřany      Obec Valy 

Městské muzeum a galerie, příspěvková  Městské muzeum a galerie, příspěvková 

organizace Mariánské Lázně organizace Mariánské Lázně 

Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně  Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně 

Mgr. Petra Bulantová     Mgr. Petra Bulantová  

Zahradní a parková spol. s r.o.   Bc. Ota Žemlička 

Joker z. s.      Joker z. s. 

Zemědělské družstvo “ROZVOJ“ se sídlem Zemědělské družstvo “ROZVOJ“ se sídlem    

v Trstěnicích v Trstěnicích  

Ing. Marek Babuška, CSc. Ing. Marek Babuška, CSc. 

Krajská hospodářská komora Karlovarského  Krajská hospodářská komora Karlovarského 

kraje       kraje  

 

d) Území působnosti 

Území působnosti MAS 21 tvořilo k  31. 12. 2021 správní území 35 obcí:  
Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Františkovy Lázně, 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. 
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6.2 Lidské zdroje  

V průběhu roku 2021 zajišťovali činnost Místního partnerství tito manažeři: 

Ing. Lucie Dudová  

Ing. Daniela Strnadová  

Mgr. Pavel Mičuda 

Miroslav Podlipský – 0,5 úvazku na dobu určitou 

  

Účetní služby byly zajišťovány externě: Bc. Ota Žemlička, IČ 87538296  
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6.3 Jednání orgánů místního partnerství 

V průběhu roku se uskutečnila zasedání orgánů MAS 21. Přehled je uveden v následující tabulce: 

Datum konání Název 

26. 5. 2021 Jednání Výběrové komise MAS 21 

15. 6. 2021 Jednání Programového výboru MAS 21 

22. 9. 2021 Jednání Pléna a Výběrové komise MAS 21                                                                           

11. 11. 2021 Jednání Výběrové komise MAS 21 

 

 

 

Ostatní rozhodnutí proběhla prostřednictvím hlasování per rollam. 

6.4 Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Prostřednictvím programových rámců Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) a Programu rozvoje venkova (PRV) jsou na realizaci 

strategie alokovány uvedené finanční prostředky: 

12 009 718,00 Kč programový rámec strategie pro Operační program Zaměstnanost,  

75 871 926,00 Kč programový rámec strategie pro Integrovaný regionální operační program, 

42 922 730,00 Kč programový rámec pro Program rozvoje venkova. 
 

V červnu 2021 MAS 21 přijala do programového rámce Programu rozvoje venkova navýšení celkové 

alokace o 11 319 100,00 Kč. 
 

a) Realizace strategie – vyhlášené výzvy  
 

V průběhu roku 2021 vyhlásila MAS 21 v rámci realizace strategie výzvy z jednotlivých 

programových rámců: 

Číslo výzvy MAS Název výzvy MAS 
Datum 

vyhlášení 
výzvy MAS 

Finanční alokace               
výzvy v Kč (CZV)                                   

(*alokace dotace) 

  Programový rámec IROP     

588/06_16_075/CLLD_15_01_088 18. výzva MAS 21-IROP- Vzdělávání-IV. 15. 10. 2021 3 549 129,34 Kč 

  Programový rámec PRV     

14/000/00000/341/000026/V006 6. výzva MAS 21 - PRV 26. 02. 2021           4 160 847,00 Kč  

 

 
b) Realizace strategie – podané žádosti o dotaci 
 

Celkem bylo na MAS 21 v rámci vyhlášených výzev v roce 2021 podáno 14 žádostí o dotaci. 
 
 

Název výzvy MAS Název projektu 

Programový rámec IROP 

18. výzva MAS 21-IROP- Vzdělávání-IV. Modernizace učebny výpočetní techniky 

18. výzva MAS 21-IROP- Vzdělávání-IV. Multimediální učebna - Elektronické zpracování zvuku 
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Programový rámec PRV 

6. výzva MAS 21 - PRV Úprava veřejného prostranství před budovou MěÚ Aš 
6. výzva MAS 21 - PRV 

Obecní knihovna Hazlov 
6. výzva MAS 21 - PRV 

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Autoparku v Lubech 
6. výzva MAS 21 - PRV 

Hřbitov Plesná - obnova chodníků 
6. výzva MAS 21 - PRV 

Revitalizace hřbitovního areálu 
6. výzva MAS 21 - PRV Zatraktivnění veřejných prostranství na území MAS 21 v k.ú. Dolní 

Žandov a jeho spádových obcí 
6. výzva MAS 21 - PRV 

Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná 
6. výzva MAS 21 - PRV Mobilní zařízení pro zajištění kulturních akcí pro veřejnost v 

Hranicích 
6. výzva MAS 21 - PRV 

Modernizace vybavení knihovny 
6. výzva MAS 21 - PRV 

Klubovna pro setkávání 
6. výzva MAS 21 - PRV 

Školní zahrada ZŠ Hranice - technické a vegetační prvky 
6. výzva MAS 21 - PRV 

Obnova chodníků na hřbitově, Lázně Kynžvart 

Podané žádostí procházejí administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Výběrovou komisí 
jsou projekty hodnoceny a Programový výbor MAS 21 doporučuje vyhodnocené projekty 
k financování. 

Podané žádosti, které úspěšně prošly hodnocením, jsou před vydáním právního aktu předány 

k závěrečné kontrole řídícím orgánům jednotlivých operačních programů. 

Znění strategie a dokumenty k její realizaci jsou zveřejněny na internetových stránkách 

www.mas21.cz v sekci Strategie 2014 – 2020.  

6.5 Semináře, konzultace 

Manažeři MAS 21 v rámci realizace strategie pořádali k vyhlášeným výzvám z jednotlivých 

programových rámců semináře. Účelem seminářů bylo seznámení oprávněných žadatelů 

s vyhlášenou výzvou MAS 21, podmínkami a pravidly výzvy stanovenými pro zpracování žádostí 

a realizaci projektů. 

Termín a místo konání Název 

Březen 2021 on line Seminář pro žadatele k  6. výzvě MAS 21 z Programu rozvoje 

venkova 

Listopad 2021 Cheb Seminář pro žadatele k výzvě Vzdělávání-IV.  
z Integrovaného regionálního operačního programu      
 

Kromě výše uvedeného byla uskutečněna řada konzultací a poradenství, které proběhly formou 

osobního jednání, telefonicky nebo e-mailově. 

 

 

Výstava Má vlast 

Výstava Má vlast 
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6.6 Další aktivity 

Manažeři MAS 21 se zúčastnili školení, seminářů a konferencí, souvisejících zejména s komunitně 

vedeným místním rozvojem. Přehled nejvýznamnějších je uveden v následující tabulce: 

Termín a místo konání Název 

Únor 2021 on line Webinář OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027   

Únor 2021 on line Webinář Audit operací IROP 

Červen 2021 on line Webinář Úvod do světa komunitní energetiky 

Červen 2021 on line Webinář OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027   

Říjen 2021 on line Webinář OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027   

Listopad 2021  Výroční setkání – Centrum pro regionální rozvoj ČR 

 

6.7 Cíle do roku 2022 

 Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 

na období 2014 – 2020  

 Rozvíjení partnerství a spolupráce v území MAS 21 

 Příprava strategie CLLD pro programové období 2021 - 2027 

 

6.8 Hospodaření místního partnerství 

Účetnictví místního partnerství je v rámci společnosti vedeno odděleně.  

Stav účetních položek ke dni 31. 12. 2021: 

 Náklady celkem: 2 414 053 Kč 

 Výnosy celkem: 2 272 151 Kč 

 Výsledek hospodaření:  - 141 902 Kč 

 

7. Účetní závěrka společnosti 
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1. Obecné údaje o společnosti

1. Popis účetní jednotky

Název společnosti:            MAS 21, o. p. s.
Sídlo společnosti:            Svobody 520/3, 350 02 Cheb / změna sídla 30.10.2021
IČ:                                    26408309
Právní forma:                   Obecně prospěšná společnost
Datum vzniku:                 15. 12. 2005
Datum zápisu:                  31. 5. 2006
Registrace:                       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 
 zpracování a realizace rozvojové strategie regionu a rozvoj mezisektorové spolupráce
 realizace partnerské metody LEADER 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 působícími 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, 
 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 2021 společnost nevykázala žádné doplňkové činnosti.

  1. 2.   Statutární orgány a vedení společnosti, zaměstnanci a osobní náklady

Správní rada v roce 2021

funkční období od 4. 6. 2020
Mgr. Stanislav Kříž – předseda 
(funkce od 3. 7. 2020)
Martina Pospíšilová - člen 
Ing. Petr Potůček – člen
Miloslav Pernica – člen
Ing. Katrin Fridrichová - člen
Ing. Daniel Mašlár - člen
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Dozorčí rada v roce 2021

 

funkční období od 4. 6. 2020
Jan Strachota – předseda
(funkce od 2. 7. 2020)
Michael Vlček – člen
Jitka Bělohoubková - člen                 
 
Ředitel společnosti k 31. 12. 2021:  

Od 17. 5. 2013 – Miroslav Podlipský

Zakladatelé:

Mariánskolázeňsko, IČ: 71203354
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
Petr Potůček, IČ: 40540367
TECLAN CZ s. r. o., 26371367
Joker z.s., IČ: 26656892

Zaměstnanci a osobní náklady:

Hodnoty jsou v tisících Kč
Počet zaměstnanců, osobní náklady k  31. 12. 2021
Průměrný počet zaměstnanců: 4
     z toho: řídících pracovníků 1
Osobní náklady celkem: 2107
    z toho: Mzdové náklady 1576
                Náklady na pojistné soc. a zdrav. 527
                Ostatní sociální náklady 4

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 2021 poskytnuty půjčky ani vyplaceny žádné odměny. Řediteli společnosti též nebyla
v roce 2021 vyplacena žádná odměna.

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 2021. 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–
Informatics,  s.r.o.
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Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, rozvahovým dnem je 31. 12. 2021.

Archivace účetních záznamů probíhá v souladu s § 31 a 32 Zákona o účetnictví v archivu 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                                                    80.000,- 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 7 000,- do 59 999,- se účtuje na účet 019 018 – Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek a je účtován do nákladů na účet 518 – Ostatní služby.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 0,- Kč do 6 999,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 –
Ostatní služby a je evidován v operativní evidenci.

Drobný  dlouhodobý  hmotný  majetek  od  5 000,-  Kč  do  79 999,-  Kč  se  účtuje  na  účet  022  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 4 999,-  Kč je  veden  v operativní  evidenci  a  je  účtován
do nákladů na účet 501 – Spotřeba materiálu.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v ceně nad 80 000,- je účtován na účet 022. 

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  -
648 Zúčtování fondů (projekt ROP, nákup služebního vozu).
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  vytváří  opravné  položky
k pohledávkám a nevytváří rezervy.
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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.

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

Stav
k 31. 12. 2020

Přírůste
k

Úbytek Stav
k 31. 12. 2021

likvidace prodej převod
Nehmotný majetek 1826 0 0 0 0 1826
z toho:
drobný dlouhodobý nehmotný
majetek – 019 018

69 0 0 0 0 69

Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek -019

1757 0 0 0 0 1757

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek - 041

0 0 0 0 0 0

Hmotný majetek 893 0 0 0 0 893
z toho:
Samostatné movité věci a 
soubor movitých věcí - 022

622 0 0 0 0 622

Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek -022 028

271 0 0 0 0 271

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek - 042

0 0 0 0 0 0

Celkem: 2719 0 0 0 0 2719

Hodnoty jsou v tis. Kč
Oprávky Stav

k 31. 12. 2020
Přírůstek Úbytek Stav

k 31. 12. 2021
Nehmotný majetek 1826 0 0 1826
z toho:
Oprávky -drobný dlouhodobý nehmotný  majetek - 
079078

69 0 0 69

Oprávky -ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -079 1757 0 0 1757
Hmotný majetek 679 107 0 786
z toho:
Oprávky -Samostatné movité věci a soubor movitých 
věcí - 022

409 107 0 516

Oprávky -Drobný dlouhodobý hmotný majetek -022 
028

270 0 0 270

Celkem: 2505   0 0 2612
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   3. 2. Leasing
V roce 2021 společnost neevidovala v účetnictví žádný leasing.

   3. 3. Zásoby

K 31. 12. 2021 evidovala společnost 50 litrů pohonných hmot v nádrži služebního vozu. 

   3. 4. Krátkodobý finanční majetek

Hodnoty jsou v tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2021
Peněžní prostředky 0 0
Ceniny 0 0
Účty v bankách ( Česká spořitelna, a.s.) 1277 1184
z toho :
Běžný účet – č.ú. 813015349/0800 1235 1059
Běžný účet –LEADER- č. ú. 19-813015349/0800 42 125
Celkem: 1277 1184

Společnost nevede pokladnu, peněžní operace jsou uskutečňovány přes bankovní účty s pomocí účtu
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům prostřednictvím interních dokladů.

    3. 5. Pohledávky

Hodnoty jsou v tis. Kč
Krátkodobé pohledávky Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2021
Pohledávky z obchodního styku - odběratelé 0 0
Poskytnuté provozní zálohy 0 0
Ostatní pohledávky 0 0
Pohledávky za zaměstnanci 0 0
Stát – daň z příjmu 0 0
Stát – ostatní daně a poplatky 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem

578 634

Jiné pohledávky 0 0
Dohodné účty aktivní 0 0
Opravné položky k pohledávkám 0 0
Celkem 578 634

Poskytnuté provozní zálohy:

K 31. 12. 2021 společnost neevidovala žádné zaplacené zálohy na dodávky energií, protože spotřeby energií jsou
za pronajaté kanceláře v Chebu, Svobody 520/3, účtovány rovnou do spotřeby na základě Smlouvy o nájmu
a měsíční fakturace. 
K 31. 12. 2010 nemá společnost žádné pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem.

Dohadné účty aktivní:

V roce 2021 společnost dohadné položky netvořila.

Náklady příštích období:

Na  tomto  účtu  jsou  zachyceny  náklady  spojené  s pojištěním  majetku  společnosti.  Pojistné  období  je
od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022. Dále je zde účtováno pojištění vozu, pojistné období je 1. 5. 2021 – 30. 4. 2022.
Dále pak doména MAS21.cz, období 1. 6. 2021 – 31. 5. 2022.

  3. 6. Dlouhodobé závazky
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Společnost neeviduje k 31. 12. 2021 žádné dlouhodobé závazky.
3. 7. Krátkodobé závazky

Hodnoty jsou v tis. Kč
Krátkodobé závazky Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2021
Závazky z obchodních vztahů – dodavatelé 41 21
Přijaté zálohy 0 0
Ostatní závazky 2 2
Závazky k zaměstnancům + ostatní závazky k 
zaměstnancům

108 98

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění

64 57

Stát – daňové závazky a dotace 23 12
Jiné závazky 0 0
Krátkodobé bankovní úvěry 0 0
Dohadné účty pasivní 0 0
Výnosy příštích období 0 0
Celkem 238 190

       Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
       zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky

u místně příslušných finančních a celních orgánů:

       OSSZ: 40.108,- Kč

       ZP: 16.980,- Kč, z toho:
       - VZP: 14.595,- Kč
       - ZPMV: 2.093,- Kč

- VOZP: 292,-Kč
      

FU: 11.595,- Kč, z toho:
       - zálohová daň 11.595,- Kč
      - srážková daň    0,- 
      

Celní orgány: 0,- Kč

       Datum vzniku závazků: 31. 12. 2021
       Splatnost závazků: 20. 01. 2022

Závazky byly zaplaceny v termínu splatnosti. 
 

Jiné závazky:

Na účtu - Jiné závazky nejsou evidované k 31. 12. 2021 žádné závazky.

Krátkodobé bankovní úvěry:

Společnost v roce 2021 neuzavřela žádnou smlouvu na bankovní úvěr. 

Dohadné účty pasivní:

Na tomto účtu nebyly evidovány žádné dohady např. na spotřeby energií  spojených s využíváním nájemních
prostor pracoviště: kancelář Svobody 520/3, Cheb, protože spotřeby energií jsou měsíčně vyúčtovány k nájmu
dle nájemní smlouvy.
Výnosy příštích období:

 V roce 2021 společnost nevytvářela dohadnou položku na výnosy příštích období.
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 3. 8. Vlastní zdroje

Hodnoty jsou v tis. Kč

Stav k 1. 1. 2021

Jmění celkem Výsledek hospodaření
celkem Vlastní

zdroje
Dotace

na
investic

e

Dary Vlastní
jmění
ostatní

Fondy Výsledek
hospodaření

Neuhrazená
ztráta

minulých
let

199 0 199 1575 75 0 1849
Zúčtování 
hospodářského 
výsledku 2020 0 0 0 75 -75 0

0

Zařazení majetku 
získaného z dotací 0 0 0 0 0 0 0
Odpisy zařazeného 
majetku získaného z 
dotací -100 0 -100 0 0 0 -100
Výsledek hospodaření 
k  31. 12. 2021 0 0 0 0 20 20
Stav k 31. 12. 2021

99 0 199 1650 20 0

1749
(bez HV

1769)

   3. 9. Dotace a přijaté dary

Hodnoty jsou v tis. Kč

Přijaté dotace a příspěvky Nárokované v roce 2021 v Kč Skutečně proplacené v roce 2021 v Kč

Přijaté příspěvky celkem: 643 643

 Z toho:  Karlovarský kraj – 
příspěvek na činnost manažera

205 205

Z toho:  Příspěvky partnerů na 
činnost nebo provoz celkem:

422 422

Sdružení Ašsko 177 177
Mikroregion Chebsko 48 48

Svazek obcí Kamenné Vrchy 71 71
Město Františkovy Lázně 55 55

Město Lázně Kynžvart 14 14
Obec Vojtanov 2 2

         Antonín Podvalský 4 4
              Obec Milíkov 3 3

Obec Zádub - Závišín 0 0
Obec Valy 5 5

Ing. Petr Potůček 4 4
Joker z.s. 0,5 0,5

KHK Karlovarského kraje 0,5 0,5
Léčebné lázně Lázně Kynžvart 0,5 0,5
Lázně Františkovy Lázně a.s. 4 4

Destinační  a informační agentura
- Františkovy Lázně, z.ú.

0,5 0,5

Jezdecký klub Krásná, z.s. 0,5 0,5
Juvena Křižovatka, z.s. 0,5 0,5

TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. 0,5 0,5
z.s. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS 0,5 0,5

FC Jiskra Hazlov z.s. 0,5 0,5
TJ Sokol Mariánské Lázně 0,5 0,5
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Rybářská společnost Libá 0,5 0,5
Městské muzeum 
Mariánské Lázně

0,5 0,5

Ing. Marek Babuška, CSc. 4 4
Náboženská obec  CČSH v ML 0,5 0,5

Obec Tuřany 1 1
STP v ČR z.s. MO Drmoul 0,5 0,5

TECLAN CZ s.r.o. 4 4
TJ Hranice z.s. 0,5 0,5

Zahradní a parková spol. s r.o. 4 4
Zemědělské družstvo
„ROZVOJ“se sídlem

v Trstěnicích
4 4

KOTEC o.p.s. 0,5 0,5
TJ SOKOL DOLNÍ ŽANDOV 0,5 0,5

Zvěřina Berbera s.r.o. 4 4
Zěmědělský dvůr Berbera s.r.o. 4 4

Z toho:  „Příspěvek na akci
„čištění Ohře“ 16 16

Dotace celkem: 2171 1537

Dotace na akci „čištění Ohře“ 0 0

Z toho: IROP – dotace na provoz
 Organizační  složky MAS 21 2171

1537

DOTACE a příspěvky na 
činnost - Celkem 2814 2180

Přijaté dary:

V roce 2021 společnost nepřijala žádný dar.

4. Výsledky hospodaření v členění dle jednotlivých druhů činností

Společnost dosáhla v roce 2021 následujících výsledků hospodaření před zdaněním:

Hodnoty jsou v tis. Kč
Druh činnosti Kč

Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, hlavní činnost 162

Správní činnost organizační složky MAS 21 – hlavní činnost
(činnost organ. složky MAS 21 – IROP)

-142

Výnosy z reklamní činnosti – doplňková činnost 0

Celkem 20

5. Účast členů vedení společnosti a kontrolních orgánů v jiných osobách

V roce 2021 neuzavřela účetní jednotka žádnou smlouvu se členy vedení společnosti a kontrolních orgánů. 

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:                         15.2.2022
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Osoba odpovědná za sestavení:   Bc. Ota Žemlička
Odpovědná osoba: Miroslav Podlipský, ředitel
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