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11..  ÚÚvvoodd  

1.1. Valná hromada NS MAS ČR ve Žluticích na Karlovarsku 
 

 „Úloha místních akčních skupin (MAS) při rozvoji venkovského prostoru je 

nezpochybnitelná a řídící orgány dotačních programů by s nimi měly počítat. Zařazeny budou 

také v Dohodě o partnerství pro další plánovací období Evropské unie 2014–2020“.  

 

Radan Večerka, stanovisko SPOV ČR: 

„Místní akční skupiny a metoda LEADER, kterou uplatňují, jsou reálnou a úspěšnou silou, 

která umí rozdělit veřejné zdroje do venkovského území. Na druhou stranu se tím ale stávají 

konkurencí pro resortní i místní politiky. Ukázalo to vyjednávání Dohody o partnerství pro 

další plánovací období Evropské unie 2014–2020. MAS jsou jedním ze základních nástrojů 

rozdělování všech operačních evropských fondů pro venkovské území“.  

 

Jaromír Jech (SMO): 

„Role MAS není zatím úplně vyjasněna. Není pochyb o roli MAS v oblasti základního 

poslání, tj. tvorby místního partnerství, ale otázkou je, zda mají MAS mít jenom úzce 

vymezenou činnost, nebo mají mít zároveň možnost podnikání, rozšiřování svých činností 

apod.? Nutná je především nadčasovost a zvažování, co bude po roce 2020. Jak např. využít 

zkušeností a schopných zaměstnanců i na dlouhodobou podporu meziobecní spolupráce“.  

 

1.2. Závěry z jednání Valné hromady MAS Pomalší  ze dne 20. 6. 2012  
 

 Ing. Jaroslav Chmelař objasnil situaci ohledně plánování LEADRU po roce 2013, uvedl, 

že MAS je členem pracovní skupiny Vize a rozšíření, která vyjednává na celonárodní a 

evropské úrovni podmínky metody LEADER pro následující období. 

 Mgr. Josef Klíma zdůraznil význam MAS pro obce se zájmem o realizaci malých projektů 

a poděkoval všem, kteří se na zdárném průběhu metody LEADER na území MAS Pomalší 

podílejí včetně SMO Pomalší. Do budoucna navrhuje podporovat a dále prezentovat více 

projekty do infrastruktury, než do vzdělávání (tzv. měkké projekty) 

 rozšíření působnosti MAS Pomalší o katastry městyse Přídolí a obce Rožmitál na Šumavě 

a Dolní Třebonín (leden 2012) 

 nově uzavřené partnerské dohodě s občanským sdružením Koníček (leden 2012)  

 změna statutu svazku Poluška ze Svazku vesnických obcí Poluška registrovaného 

Krajským úřadem Jihočeského kraje na Svazek měst a obcí Poluška registrovaného MV 

(září 2012) 
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1.3. Členská základna a orgány Mas v roce 2012 
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22..  ZZpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  MMAASS  
 

Hodnocení místních akčních skupin v roce 2012 

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin 

podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Hodnoceno bylo 

období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. Obhajoba MAS se uskutečnila 6. srpna 2012 v Praze, 

kde zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné 

prezentace. Komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského 

intervenčního fondu se zaměřila na základní parametry a strategické dokumenty, personální 

zajištění činnosti MAS, administraci výzev a výběr projektů v rámci SPL, integraci a rozvoj 

MAS, monitoring a evaluaci MAS a propagaci MAS. Jako podklad pro hodnocení sloužil 

hodnotitelské komisi dotazník vyplněný Místními akčními skupinami. Celkem bylo 

hodnoceno 112 Místních akčních skupin. Maximální počet bodů byl stanoven na 150. MAS 

Pomalší získala v hodnocení celkem 102 bodů a umístila se v kategorii C. Může se tedy 

konstatovat, že oproti loňskému roku si polepšila o jednu kategorii. 

 

Řídící skupina KPSS Charita Kaplice….. 

Základní organizační struktura projektu Komunitního plánování soc. služeb v Kaplici je 

složena z Řídící skupiny, Koordinační skupiny a jednotlivých Pracovních skupin, přičemž od 

roku 2012 je MAS Pomalší jako člen Řídící skupiny KPSS v Kaplici.  

Záměrem projektu je podpora sociálních služeb, vč. podpory partnerství na místní úrovni 

se zaměřením na podporu realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v 

Kaplici.   

Cílem projektu je zamezit sociálnímu vyloučení ohrožených osob i skupin obyvatel pomocí 

stávajících dostupných sociálních služeb. Provést kvalitativní šetření s cílem definovat 

skutečné potřeby uživatelů, s výsledky pracovat při aktualizaci stávajícího plánu tak, aby vedl 

k posílení sociální soudržnosti komunity v ORP Kaplice. Lidé se sociálním znevýhodněním se 

musí opětovně stát středem zájmu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kaplice 

i dalších obcích ORP Kaplice.  

 

VU3V neboli Virtuální univerzita 3. věku 

MAS Pomalší ve spolupráci s ČZU Praha zahájila na podzim 2012 první semestr Virtuální 

Univerzity třetího věku ve Velešíně. Výuka prvního, pilotního semestru Astronomie, 

probíhala v Kulturním a informačním centru města, kde se sešlo celkem 16 zájemců o 

studium.  
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Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické 

prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií 

a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobeny 

charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům. 

Virtuální U3V (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se 

z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek U3V presenční formou v sídlech vysokých 

škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu 

apod.).  

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma 

výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramotnost 

seniorů. Přesto však počáteční znalost práce s počítačem není podmínkou účasti. Studium 

vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor.  Výuku je možné realizovat kdekoliv kde je 

dostupný internet - knihovny, školy, informační střediska, kluby a domovy seniorů a další. 

 

Administrace, vyúčtování a realizace projektů 

6. výzva 2012 

 vyhlášení 16. 4. - 16. 5. 2012  

 16. kolo PRV, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

 Fiche 1 Zemědělství 

 Fiche 5 Rozvoj obcí 

 Alokace 6. výzvy cca 3 885 269,-Kč 

 Přijato 11 žádostí o dotaci; z toho 8 projektů ve Fichi 1 Zemědělství a 3 projekty ve 

Fichi 5 Rozvoj obcí. 

 Registrace projektů  na RO SZIF v Českých Budějovicích 28.6.2012 

 Zveřejnění schválených projektů v NUTS II Jihozápad 15. října 2012 (příloha č. 2) 

 

7. výzva 2012 

 Vyhlášení 15. 8. - 12. 9. 2012  

 17. kolo, opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

 Fiche 4 Cestovní ruch 

 Fiche 6 Občanská vybavenost 

 Fiche 7 Kulturní dědictví 

 Alokace 7. výzvy cca 4 mil. Kč 
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 Přijato 13 žádostí o dotaci; 1 projekt Fiche 4 Cestovní ruch, 9 projektů Fiche 6 

Občanská vybavenost a 3 projekty Fiche 7 Kulturní dědictví 

 Registrace projektů na RO SZIF v Českých Budějovicích 23. 10. 2012 

 Zveřejnění schválených projektů v NUTS II Jihozápad 31. ledna 2013 (příloha č. 3) 
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33..  AAkkttiivviittyy  MMAASS  PPoommaallššíí  

3.1. Projekty spolupráce 

 
 „Kovářství včera a dnes“  

 

Projekt spolupráce využívá tradičního 

kovářského řemesla k oživení regionů a podpoře 

cestovního ruchu. Propagací řemesla a 

vzděláváním kovářů podporuje také jejich 

konkurenceschopnost. 

Na projektu spolupracovaly kromě tří místních 

akčních skupin i zájmové neziskové organizace 

NNO orientované na ochranu a rozvoj kulturního 

dědictví, střední škola řemesel Třebíč a 

zahraniční partner z oblasti využití kulturního dědictví regionu pro rozvoj cestovního ruchu 

(LAG PLANED, Wales). 

Výstupem projektu je rozšířené muzeum řemesel, nová expozice kovářství, 

zrekonstruovaná středověká kovárna na Hradě Pořešín, naučná stezka historií i současností 

kovářského řemesla – jako jedinečná kovářská stezka svého druhu v ČR.  

Během realizace projektu se konaly tyto akce: 

 kurzy pro kováře – Výroba damaškové oceli, Výroba starých barokních zámků 

 exkurze a akce pro širokou veřejnost - Setkání řemesel v Komařicích 

 Praktické kovolitectví a kovářská výroba ve středověku 

 Slavnostní otevření naučné stezky Kovářství včera a dnes  

 Výměnné stáže mladých kovářů – pracovní stáž mladých a začínajících kovářů 

v dílnách zkušených kolegů 

 Expozice středověké kovárny – stavba konstrukce kovárny včetně zázemí kovárny, 

proutěné omazávané konstrukce, dobové oplocení, hutní, metalurgická a keramická pec, 

výheň, středověké kostýmy 

 Školní exkurze v historické kovárně Pořešín a v soukromé kovářské dílně v Besednici  

 Naučná stezka – zastavení – středověká kovárna hrad Pořešín, kovárna v Komařicích 

(p. Čížek), kovárna v Besednici (p. Ferenczi) a dále v kovárnách v Nových Hradech, ve 

Strážkovicích a na Buškově hamru 



Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012                                           [9] 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                            
        „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ 
 

 

 Služební cesta do LAG Planed ve Walesu  

 

 
Foto: kovárna Komařice, p. Čížek, kurz výroby barokních zámků 

 

„Venkovské tradice v krajině II“  

 
 
- spolupráce celkem pěti MAS - koordinační MAS Sdružení Růže, 

partnerské MAS KRAJINA SRDCE, „Strážnicko“ Místní akční 

skupina, MAS Pomalší o.p.s. a NAD ORLICÍ, o.p.s.  

Projekt posiluje a rozvíjí místní tradice, vytváří předpoklady pro 

rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a dalších místních produktů 

jak venkovskými spolky, tak obyvateli regionů. Rozšiřuje produkční 

základnu výsadbami nových ovocných stromů. Kurzy a exkurzemi 

posiluje znalosti a dovednosti obyvatel v dané oblasti, akcemi 

posiluje vzájemnou spolupráci MAS spolků i veřejnosti a vytváří 

technologické zázemí pro zpracování produktů pro vlastní potřebu a potřebu akcí 

komunitního charakteru. Projekt zvyšuje povědomí veřejnosti o kulturním dědictví a 

souvislostech plodin a krajinné kulturní diverzity. Realizace tohoto projektu začala v 

tomto roce a bude ukončena na podzim roku 2013. 

V roce 2013 proběhly v rámci projektu tyto akce: 

 Kurz ošetřování ovocných tromů 

 Odborné semináře na táma záchrana starých ovocných druhů a regionální 

odrůdy hrušní Českokrumlovska 

 Podzimní výstava ovoce spojená se soutěží o nejlepší jablečný závin  
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Foto: Podzimní výstava ovoce, Kantůrkovec ve Velešíně 

 

 

„Po cestách a hradech doby Karla IV.“ 

 
Na podzim 2012 se sešli zástupci MAS Pomalší, MAS Posázaví a MAS Rakovnicko, aby 

se dohodli na vzájemné spolupráci, která bude spočívat v propagaci regionu prezentací 

cestování po zemských cestách ve středověku. Inspirací byly zkušenosti partnerů MAS ze 

zahraničí, kde jsou podobná témata předkládána veřejnosti velice poutavými, inovativními 

způsoby s důrazem na detailní ztvárnění konkrétních míst a situací, v nichž se středověký 

člověk mohl nacházet. Registrace projektu s pracovním názvem „Po cestách a hradech doby 

Karla IV.“ by měla proběhnout v rámci 19. kola PRV v roce 2013.  
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3.2. Propagace, společenské akce, soutěže 

 

Konference venkov 2012  
 
MOTTO: „Cílem rozvoje komunitního života na venkově jsou spokojení obyvatelé  

 

 

MAS Pomalší se organizačně podílela na přípravě 

Národní konference Venkov 2012, která se konala v 

Nových Hradech 1. – 3. října 2012. Byly zde 

diskutovány základní možnosti fungování MAS po 

roce 2014 – 2020, metodika integrované strategie 

území, stávající a budoucí podpora venkova, 

operační programy 2014+, Program rozvoje venkova 

– CSV a SZIF, rozvoj venkova z pohledu Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, komunitně vedený místní rozvoj, rozpočtové určení daní, 

komplexní pozemkové úpravy, Místní agenda 21. Teoretickou část konference doplnily i 

workshopy, které probíhaly paralelně dle tematického zaměření: A – Příroda a krajina ve 

venkovském prostoru, B – Kulturní dědictví na venkově, C – Lidské zdroje na venkově, D 

Komunitní život na venkově, E Podnikání na venkově.  
 

Závěry konference Venkov 2012 - „Venkov na hranici“  
Venkov na hranici programových období je již zkušený, připravený a schopný nabídnout 

vytvořené personální, technické i administrátorské kapacity. Zároveň si je vědom problémů, které 

ohrožují stabilitu a jeho další rozvoj. Místní akční skupiny a další aktivní subjekty na venkově 

vnímají vlastní potenciál pro využití příležitostí, které přinese nové programové období. 

Vyzýváme proto Vládu České republiky, aby tento potenciál využila ve prospěch rozvoje 

venkovského prostoru a jeho obyvatel.  

 

Výzvy venkova pro období 2014-2020 na základě práce 300 účastníků konference:  
 rozvíjet funkční infrastrukturu, dostupnost vysokorychlostního internetu, dostupnost 

služeb  

 zlepšovat dobrou dopravní dostupnost 

 propagovat regionalizaci a lokální trh 

 udržet a prohloubit spolupráci místních aktérů a koordinovat plánování i realizaci dílčích 

aktivit sdílené strategie z místní úrovně 

 zlepšovat kvalitu předškolní výchovy a vzdělávání na úrovni základního školství a 

zvyšovat sounáležitost s místem 

 zodpovědně rozvíjet venkovský cestovní ruch respektující místní podmínky 

 udržet mladé lidi na venkově a podpořit příliv mladých, odvážných a vzdělaných lidí a 

vytvářet pro ně pracovní příležitosti  

 podporovat rodinu a opatření k posílení její funkce v komunitě (třígenerační rodina)  
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 prohlubovat spolupráci místních škol a soukromých subjektů a motivovat mladé lidi ke 

vzdělávání technickým směrem 

 propojovat a vytvářet funkční sítě sociálních partnerů (ÚP – zaměstnavatelé – školy – 

samosprávy - MAS)  

 podporovat spolupráci venkova s výzkumnými a vzdělávacími organizacemi  

 směřovat dotační podporu do inovací a zahájení podnikatelské činnosti např. formou 

virtuálního inkubátoru a monitoringu  

 sázet na kvalitu produkce a služeb na venkově  

 zapojit se do přípravy programů s cílem udržení souladu mezi vizí a prováděcími předpisy 

a legislativou  

 

 

Smrhovská brázda 2012  

 

 

Dne 25.8.2012 pořádala MAS Pomalší o.p.s. 

s Přáteli tažných koní 7. ročník soutěže v orbě       

„O SMRHOVSKOU BRÁZDU“. Během dne 

proběhla soutěž v orbě, tahu a vozatajský parkur pro 

jednospřežní a dvojspřeží. K dispozici byl 

návštěvníkům a soutěžícím velkokapacitní stan 

pořízený z projektu spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“. 

  

 

 

Země Živitelka   -Výstaviště České Budějovice 

  

 

 Na výstavišti v Českých Budějovicích proběhla 

v rámci výstavy Země živitelka ve dnech 30. 8. – 4. 

9. 2012 v pavilonu Z prezentace jihočeských MAS. 

Také MAS Pomalší zde měla svůj stánek, kde bylo 

možné si prohlédnout katalog úspěšně 

zrealizovaných projektů od roku 2009, zájemcům 

byly podány potřebné informace ohledně dotačních 

titulů a byly prezentovány některé z propagačních 

předmětů. 

Mimo jiné zde probíhaly přednášky a 

odborné semináře Metodika přípravy veřejných 
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strategií, Podpora rozvoje venkova v ČR, Pozemkové úpravy – šance venkova v období 

2014+, Venkov po roce 2014 aneb komunitně vedený místní rozvoj – možnosti využití 

integrovaného přístupu k rozvoji venkova v kontextu legislativních návrhů Evropské komise a 

stávajícího stavu příprav ČR na plánovací období 2014- 2020. 
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3.3. Účast na setkáních starostů, vzdělávacích akcích, seminářích, 

konferencích 

 

Datum Název akce Místo konání 

10.1.2012 Pracovní skupina Vize a Rozšíření NS MAS  Praha 

11.1.2012 Pracovní setkání KS MAS  Malenice 

12.1.2012 Pracovní schůzka k aktualizaci fichí a preferenčních kritérií České Budějovice 

15.2.2012 Pracovní setkání k projektu spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“ 

Borovany 

18.1.2012 Pracovní schůzka k připravovanému projektu spolupráce 

„Venkovské tradice v krajině II“ 

Třeboň 

19.1.2012 Uzavření Dohody o partnerství s o.s. Koníček České Budějovice 

1.2.2012 Příprava konference Venkov 2012 Nové Hrady 

7.2.2012 Příprava konference Venkov 2012 Chelčice 

24.2.2012 Kurz „Prezentační a komunikační dovednosti“ Husinec 

27.2.2012  Příprava konference Venkov 2012 Velešín 

7.3.2012 Valná hromada KS MAS České Budějovice-

Krajský úřad 

8.3.2012 Setkání starostů SMO Pomalší Římov 

15.3.2012 Valná hromada NS MAS ČR Rumburk 

21.3.2012 Příprava konference Venkov 2012 Tábor 

22.3.2012 Seminář „Drobné sakrální stavby na Třeboňsku a jejich 

revitalizace“ 

Třeboň 

29.3.2012 Seminář – Diverzifikace činností v zemědělství-posilující 

faktor  rozvoje venkova 

Rožmberk nad Vltavou 

5.4.-

6.4.2012 

Kurz „Projektový management I“ Volary 
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13.4.2012 Pracovní schůzka k projektu spolupráce „Venkovské tradice 

v krajině II“ 

Velešín 

19.4.2012 Pracovní skupina KS MAS Dvorce u Třeboně 

24.4.2012 Řídící skupina Komunitního plánování sociálních služeb 

Kaplice 

Kaplice Charita 

18.5.2012 Kurz „Projektový management II“ Vlachovo Březí 

22.5-

23.5.2012 

Pracovní skupina Vize 2014+ NS MAS ČR Ústí nad Orlicí 

25.5.2012 Pracovní setkání k projektu spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“ 

Komařice 

15.6.2012 Pracovní setkání NS MAS Velešín 

6.6.2012 Konference „Jihočeský venkov 2012“ Strunkovice n. Blanicí 

7.6.2012 Obhajoba projektu spolupráce „Venkovské tradice v krajině 

II“ 

Praha 

12.6.2012 Setkání starostů SMO Pomalší Římov 

26.6.2012 Řídící skupina Komunitního plánování sociálních služeb 

Kaplice 

Kaplice Charita 

28.6.2012 Přípravný výbor konference Venkov 2012 Mladá Vožice 

26.7.2012 Pracovní setkání k projektu spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“ 

Komařice 

2.8.2012 Pracovní setkání k projektu spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“ 

Komařice 

6.8.2012 Pracovní schůzka k projektu spolupráce „Venkovské tradice 

v krajině II“ 

Praha 

7.8.2012 Kontrolní komise NS MAS Praha 

8.8.2012 Školení pro lektory VU3V České Budějovice 

9.8.2012 Setkání starostů SMO Pomalší Římov 
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11.8.2012 Pracovní setkání k projektu spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“ 

Komařice 

19.8.-

20.8.2012 

Mezinárodní konference a exkurze „Drobné sakrální stavby 

na Třeboňsku a jejich revitalizace“ 

Borovany 

22.8.2012 Kontrolní komise NS MAS Praha 

25.8.2012 7. ročník „Smrhovská brázda“ Smrhov 

29.8.2012 Příprava projektu spolupráce „Cestování regiony v době 

Karla IV.“  

Tichá, Pořešín 

30.8.-

4.9.2012 

Mezinárodní výstava Země živitelka 

 propagační stánek 

 Semináře, přednášky Pozemkové úpravy Šance 

venkova v období 2014+ 

 Podpora rozvoje venkova v ČR 

 Venkov po roce 2014 aneb komunitně vedený místní 

rozvoj 

České Budějovice 

31.8.2012 Přípravný výbor konference Venkov 2012 České Budějovice 

19.9.2012 Pracovní setkání k projektu spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“ 

Netřebice 

1.10.-

3.10.2012 

Organizace a účast na mezinárodní konferenci „Venkov 

2012“ 

Nové Hrady 

3.10.2012 Pracovní skupina Vize 2014+ NS MAS ČR Nové Hrady 

4.10.2012 Setkání starostů SMO Pomalší  Římov 

15.10.-

18.10.2012 

Exkurze do Walesu – projekt spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“ 

Wales 

19.10.2012 Přednášky VU3V Velešín 

23.10.2012 Seminář „Agroenvironmentální opatření v zemědělské 

praxi“ 

Malonty 

24.10.2012 Pracovní setkání k projektu spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“  

Borovany 

29.10.2012 Přednášky VU3V Velešín 
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3.12.2012 Pracovní skupina KS MAS, seminář „Výběrová řízení 

v PRV“, „Strategie MAS“ 

Strakonice 

1.11.2012 Pracovní skupina Vize 2014+ NS MAS ČR Ústí nad Orlicí 

8.11.2012 Pracovní setkání k projektu spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“ 

Komařice 

8.11.2012 Pracovní skupina pro přípravu Místní rozvojové strategie 

2014-2020 

České Budějovice 

9.11.2012 Školení řidičů Třeboň 

12.11.2012 Přednášky VU3V Velešín 

19.11.2012 Příprava projektu spolupráce „Cestováni regiony v době 

Karla IV.“ 

Deštné v Orlických 

Horách 

26.11.2012 Přednášky VU3V Velešín 

27.11.2012 Setkání starostů SMO Pomalší Římov 

27.11.2012 Pracovní skupina pro přípravu Místní rozvojové strategie 

2014-2020 

České Budějovice 

29.11.2012 Pracovní setkání k projektu spolupráce „Kovářství včera a 

dnes“ 

Komařice 

30.11.2012 Workshop „Práce a život v příhraničním regionu 

Mühlviertel-Jižní Čechy“ 

Freistadt 

3.12.2012 Pracovní setkání KS NS MAS Strakonice 

5.12.2012 Pracovní setkání k projektu spolupráce „Venkovské tradice 

v krajině II“ 

Praha 

12.12.2012 Kontrolní komise a výbor NS MAS Praha 

13.12.2012 Řídící skupina KPSS Charita Kaplice Kaplice 

19.12.2012 Setkání starostů SMO Pomalší Velešín 
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44..  RRooččnníí  úúččeettnníí  zzáávvěěrrkkaa  ––  vvýýsslleeddkkyy  hhoossppooddaařřeenníí  

 

4.1. Rozvaha 

Aktiva 1. 1. 2012 31. 12. 2012 

A. Dlouhodobý majetek 

celkem 

290 554,50 1 564 554,50 

I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek celkem 

26 031,50 26 031,50 

     Software 26 031,50 26 031,50 

II. Dlouhodobý hmotný 

majetek celkem 

264 523,00 1 630 523,00 

     Stavby 0 448 000,00 

 Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 

48 973,00 874 973,00 

 Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek 

215 550,00 307 550,00 

III. Dlouhodobý finanční 

majetek celkem  

0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému 

majetku celkem 

0 -92 000,00 

Oprávky ke stavbám 0 0 

Oprávky k sam. mov. věcem a 

soub. mov. věcí 

0 0 

Oprávky k dlouhodobému 

majetku 

0 - 92 000,00 

B. Krátkodobý majetek 

celkem 

757 824,27 468 403,05 

I. Zásoby celkem 0 0 

II. Pohledávky celkem 0 960,00 

 Odběratelé 0 960,00 

 Ostatní daně a poplatky 0 0 

 Nároky na dotace a ostatní 

zúčtování se státním 

rozpočtem 

0 0 

III. Krátkodobý finanční 

majetek celkem 

754 824,27 464 443,05 

 Pokladna 2 968,00 282 022,00 

 Účty v bankách 751 856,27 182 421,05 

IV. Jiná aktiva celkem 3 000,00 3 000,00  

      Náklady příštích období 3 000,00 3 000,00 

AKTIVA CELKEM  1 048 378,77 2 032 957,55 
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Pasiva 1. 1. 2012 31. 12. 2012 

A. Vlastní zdroje celkem -176 449,13 -98 261,18 

I. Jmění celkem 0 0 

 Vlastní jmění 0 0 

II. Výsledky hospodaření celkem -176 449,13 -98 261,18 

 Účet výsledků hospodaření 0 78 187,95 

 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

řízení 

430 731,38 0 

 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let 

-607 180,51  -176 449,13 

B. Cizí zdroje celkem 1 224 827,90 2 131 218,73 

I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 1 224 827,90 2 131 218,73 

 Dodavatelé 1 657,90 52 426,73 

 Zaměstnanci 34 079,00 34 321,00 

 Závazky k institucím sociálního 

zabezpečení a veřejného zdravotního 

pojištění 

19 695,00 19 723,00 

 Ostatní přímé daně 4 865,00 4 680,00 

 Daň z příjmů 0 0 

 Jiné závazky 0 0 

 Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů 

ÚSC 

19 800,00 6 600,00 

 Krátkodobé bankovní úvěry -355 269,00 -836 532,00 

 Ostatní krátkodobé výpomoci  1 500 000,00 2 850 000,00 

IV. Jiná pasiva celkem 0 0 

 Výdaje příštích období 0 0 

PASIVA CELKEM 1 048 378,77 2 032 957,55 
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4.2. Výkaz zisků a ztrát 

 

Náklady  Činnosti 

hlavní 

 

hospodářská 

I. Spotřebované nákupy celkem 110 032,00 0 

 Spotřeba materiálu 110 032,00 0 

II. Služby celkem 602 596,69 0 

 Cestovné 102 452,00 0 

 Náklady na reprezentaci 0 0 

 Ostatní služby 500 144,69 0 

III. Osobní náklady celkem 810 943,00 0 

 Mzdové náklady 614 669,00 0 

 Zákonné sociální pojištění 196 274,00 0 

IV. Daně a poplatky celkem 0 0 

 Daň silniční 0 0 

V. Ostatní náklady celkem 59494,96 0 

 Odpis nedobytné pohledávky 0 0 

 Úroky 46 674,80 0 

 Jiné ostatní náklady 12 820,16 0 

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

celkem  

0 0 

Odpisy dlouhodobého  nehm. a hmot. majetku 0 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 

VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 

NÁKLADY CELKEM 1 661 856,49 0 

   

Výnosy   

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 124 462,00 0 

Tržby za vlastní výrobky 2 000,00 0 

Tržby z prodeje služeb 122 462,00 0 

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 

III. Aktivace celkem 0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13 399,27 0 

           Úroky 199,27 0 

 Jiné ostatní výnosy 13 200,00 0 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 0 0 

VI. Přijaté příspěvky celkem 127 760,33 0 

 Přijaté příspěvky (dary) 127 760,33 0 

VII. Provozní dotace celkem 1 395 633,00 0 

 Provozní dotace 1 395 633,00 0 

VÝNOSY CELKEM 1 661 254,60 0 

Výsledek hospodaření před zdaněním 78 187,95 0 

Výsledek hospodaření po zdanění 78 187,95 0 
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55..  PPlláánn  nnaa  rrookk  22001133  

 
 8.výzva 2013 

 19. kolo příjmu PRV, opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

 Alokace 8. výzvy cca 5 214 768,- Kč 

 Fiche  2 Lesnická infrastruktura, Fiche 3 Diverzifikace, Fiche 5 Rozvoj 

obcí, Fiche 6 Občanská vybavenost 

 termín vyhlášení výzvy březen - květen 2013 

 Vyúčtování projektu spolupráce „Kovářství včera a dnes“ 

 Realizace projektu spolupráce „Venkovské tradice v krajině II“ 

 Příprava a registrace nového projektu spolupráce „Cestování regiony v době Karla 

IV.“ 

 Smrhovská brázda 2013 

 VU3V – 2. semestr Lesnictví, 3. semestr Kouzelná geometrie 

 Vydání nového čísla elektronického Zpravodaje MAS Pomalší 

 Konzultace a vyúčtování projektů IV.1.2 z předchozích výzev 

 Příprava dokumentu „Integrovaná strategie rozvoje území MAS Pomalší“ 

 Účetní a projektový AUDIT, Monitoring, Evaluace 

 Základní standardy a hodnocení MAS  

 Další vzdělávání zaměstnanců MAS 
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66..  RRůůzznnéé  

 
„20 let Svazku měst a obcí Pomalší“ - Vladimír Koupal & Josef Klíma 

Myšlenka založení Svazku měst a obcí Pomalší vznikala v druhé polovině roku 1992. 

Předmětem a cílem činnosti svazku je řešení dopadů na hospodaření obcí a jejích obyvatel v 

souvislosti s existencí vodní nádrže Římov a řeky Malše, a to v oblastech ochrany životního 

prostředí, likvidace a ukládání domovního odpadu, zásobování vodou, odvádění a čištění 

odpadních vod, zemědělské prvovýroby, lesního hospodářství a ostatních podnikatelských 

činností, plynofikace, elektrifikace, správy, údržby a provozování zařízení, sloužících k 

uspokojování potřeb občanů, školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury.  

SMO regionu Pomalší bylo zaregistrováno dne 13.1.1993. Za dobu dvaceti let svazku se 

stávala členy, popř. končila členství řada měst a obcí. Dnes tvoří Svazek 21 měst, městysů a 

obcí: Besednice, Borovnice, Bujanov, Doubravice, Doudleby, Heřmaň, Kaplice, Komařice, 

Ločenice, Mokrý Lom, Nedabyle, Netřebice, Nová Ves, Omlenice, Plav, Roudné, Římov, 

Soběnov, Střítež, Střížov, Svatý Jan nad Malší, Velešín a Vidov, s celkovým počtem 20982 

obyvatel.  

V roce 2001 došlo ze zákona o obcích a občanského zákoníku ke změně zájmového 

sdružení právnických osob na dobrovolný svazek obcí (DSO). Stanovy, název, sídlo svazku 

zůstalo beze změn.  

Z iniciativy SMO Pomalší došlo 3.1.2005 k založení neziskové Místní akční skupiny (MAS) 

Pomalší o.p.s. se sídlem ve Velešíně. Prostřednictvím této společnosti si tak mohou „sáhnout“ 

na peníze z EU, a to nejenom obce, ale i různé společenské organizace, spolky, zemědělské 

organizace a drobní podnikatelé.  

Ne vždy se obce ve svazku shodly na společném postupu, např. ve svozu a třídění 

komunálního odpadu, ale celkově vždy nakonec zvítězila nosná myšlenka, která stála u zrodu 

SMO Pomalší: sladit zájmy a spojit síly obyvatel svazku tak, aby došlo ke zkvalitnění života v 

celé oblasti naší malé „Pomalšské republiky“.  
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Kontakt MAS: 

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 

se sídlem Družstevní 596, 382 32 Velešín 

Provozní kancelář: Netřebice 131 

č. tel.: 380 743 381, 608 353 400 

e-mail: info@maspomalsi.cz 

www.maspomalsi.cz 

 

 

 

 

Na zpracování výroční zprávy za rok 2012 se podíleli: členové SR ,PV, pracovních skupin, 

zaměstnanci MAS Pomalší o.p.s., účetní MAS  

 
  

mailto:info@maspomalsi.cz
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77..  PPřříílloohhyy  
 

Příloha č. 1  

Území MAS Pomalší 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
počet obyvatel celková výměra 

katastru (km2) 

    31.12.2010 31.12.2012 31.12.2007 31.12.2010 

MAS celkem 23 195 23 191 225,48 333,86 
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Příloha č. 2   

Přehled zrealizovaných – ukončených projektů v roce 2012 

 

OObbeecc  ZZuubbččiiccee  

Název projektu: Oprava místní komunikace Zubčice 

Celkové náklady: 1.015.163,- Kč 

Dotace z PRV: 464.996,- Kč 
 

 
 

OObbeecc  VViiddoovv  

Název projektu: Úprava veřejného prostranství v obci Vidov 

Celkové náklady: 616.424,- Kč 

Dotace z PRV: 515.160,- Kč 
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MMěěssttoo  VVeelleeššíínn    

Název projektu: Skřidla - vodovod 

Celkové náklady: 1.472.137,- Kč 

Dotace z PRV: 1.104.102,- Kč 
 

 
 

  

ZZDD  NNeettřřeebbiiccee  

Název projektu: Modernizace čističky máku 

Celkové náklady: 1.495.608,- Kč 

Dotace z PRV: 546.250,- Kč 
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OObbeecc  ŘŘíímmoovv  

Název projektu: Oprava místních komunikací v Římově 

Celkové náklady:1.482.795,- Kč 

Dotace z PRV:1.112.095,- Kč 
 

 

  

 

OObbeecc  BBeesseeddnniiccee  

Název projektu: Půdní vestavba ZŠ Besednice – odborná učebna informatiky 

Celkové náklady:1.881.794,- Kč 

Dotace z PRV:1.325.137,- Kč 
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OObbeecc  DDoouubbrraavviiccee  

Název projektu: Zázemí pro činnost dětí a mládeže v obci Doubravice 

Celkové náklady:609.661,- Kč 

Dotace z PRV:457.245,- Kč 

 

 

 
 

 

 

ČČeesskkýý  rryybbáářřsskkýý  ssvvaazz,,  úúzz..  ssvvaazz  ČČ..  BBuudděějjoovviiccee  

Název projektu: Školící středisko Květoňov Mostky – vytápění objektu 

Celkové náklady:489.514,- Kč 

Dotace z PRV:440.562,- Kč 
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JJaarroossllaavv  PPoojjssll  

Název projektu: Pořízení manipulační techniky pro skot 

Celkové náklady:159.772,- Kč 

Dotace z PRV:66.571,- Kč 
 

 
 

 

 

FFrraannttiiššeekk  FFiigguurraa  

Název projektu: Pořízení skladovací montované haly 

Celkové náklady:211.700,- Kč 

Dotace z PRV:102.500,- Kč 
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OObbeecc  MMiirrkkoovviiccee  

Název projektu: Místní komunikace v Mirkovicích 

Celkové náklady:885.149,- Kč 

Dotace z PRV:663.861,- Kč 
 

 

 

  

OObbeecc  HHeeřřmmaaňň  

Název projektu: Revitalizace podmínku padlým a božích muk v Heřmani 

Celkové náklady:277.440,- Kč 

Dotace z PRV:208.080,- Kč 
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OObbeecc  NNeettřřeebbiiccee  

Název projektu: Rekonstrukce a přeložka kanalizačního sběrače v obci Netřebice 

Celkové náklady:541.615,- Kč 

Dotace z PRV:406.211,- Kč 
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Příloha č. 3  

Schválené projekty 6. výzva 

 

Registrační číslo Název subjektu  Název projektu Schválená 

dotace (Kč) 

12/016/41200/141/000805 Farma Dobrkov 

s.r.o. 

 

Stavební úpravy vazné stáje na 

zimoviště masného skotu 

297 000,- 

 

12/016/41200/141/000815 Václav Lattner 

 

Strojní zařízení a vybavení pro 

zemědělskou výrobu 

224 221,- 

 

12/016/41200/141/000848 Farma Besednice 

s.r.o. 

 

Zimoviště ovcí Besednice 299 566,- 

 

12/016/41200/141/000864 Přírodní park 

Soběnovská 

vrchovina s.r.o. 

 

Zimoviště masného skotu 

 

299 929,- 

 

12/016/41200/141/000877 Ing. František 

Ondřich 

 

Modernizace farmy 

 

297 000,- 

 

12/016/41200/141/000882 Zemědělské 

družstvo Netřebice 

Rekonstrukce třídičky brambor 

 

246 847,- 

 

12/016/41200/141/000885 Jaroslav Pojsl 

 

Pořízení manipulační techniky 

pro skot 

66 571,- 

 

12/016/41200/141/000886 František Figura 

 

Pořízení skladovací montované 

haly 

102 500,- 

 

12/016/41200/141/000887 Obec Střítež 

 

Rekonstrukce chodníku pro pěší 

podél sil. I/3 Kaplice Nádraží 

 

449 100,- 

 

12/016/41200/141/000914 Město Velešín 

 

Oprava a revitalizace kašny a 

okolí bývalého kostela Sv. Filipa 

a Jakuba 

577 620,- 

 

12/016/41200/141/000946 Město Kaplice 

 

Rekonstrukce ulice Horská, 

Kaplice 

842 004,- 
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Příloha č. 4 

Schválené projekty 7. výzva  

 

Registrační číslo Název subjektu  Název projektu Schválená dotace 

(Kč) 

12/017/41200/141/001837 Koníček, občanské 

sdružení 

Zooterapie pomáhá 752 400,- 

12/017/41200/141/001841 Obec Zubčice Stavební úpravy č. p. 2-

knihovna, klubovna, zázemí a 

sklady 

690 562,- 

12/017/41200/141/001843 Obec Komařice Stavební úpravy, opravy a 

údržba objektu pošty a 

prodejny v Komařičích 

562 360,- 

12/017/41200/141/001845 Obec Nedabyle Rekonstrukce Základní školy 

Nedabyle – nová okna a 

vchodové dveře 

873 798,- 

12/017/41200/141/001846 Obec Střížov Oprava střechy školy v obci 

Střížov 

341 127,- 

12/017/41200/141/001851 Lattstav s.r.o. Vybavení penzionu a 

restaurace Bujanov - Nažidla 

401 894,- 

12/017/41200/141/001857 Hrady na Malši, o.s. Expozice středověkého 

stavitelství: hradní kuchyně-

stavba pro výuku 

284 042,- 

12/017/41200/141/001864 Město Velešín Restaurování kamenného 

kříže s kovovou plastikou 

Krista 

104 130,- 

12/017/41200/141/001874 Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, 

sbor dobrovolných 

hasičů Nová Ves 

Vybavení hasičské jednotky 

pro získání nových mladých 

členů v požárním sportu 

227 741,- 

12/017/41200/141/001877 Římskokatolická 

farnost Kaplice 

Fara Kaplice pod novou 

střechou a se stálou výstavní 

expozicí 

900 000,- 

 


