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1. Základní informace 

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je neziskovou organizací, která sdružuje města a obce v 

povodí řeky Malše s podnikatelskými subjekty působícími v tomto regionu. 

MAS Pomalší o.p.s. vznikla 13. prosince 2005 a je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 119. 

Území MAS Pomalší tvoří katastrální území obcí sdružených ve Svazku měst a obcí regionu 

Pomalší a ve Sdružení vesnických obcí Poluška. Nachází se jižně od krajského města České 

Budějovice a východně od Českého Krumlova, mezi Chráněnou krajinnou oblastí Blanský les 

a Chráněnou krajinnou oblastí Novohradské hory. Převážná část území MAS Pomalší leží v 

povodí řeky Malše. Na  území 222,06 km², ve 23 obcích, žije 20 222 obyvatel, s průměrnou 

hustotou 91,07 obyv./km². 

Severní část území v okruhu 15 km od krajského města lze charakterizovat jako příměstskou 

oblast, ve které zejména v posledních letech dochází ke zvyšování počtu obyvatel díky 

rostoucí bytové výstavbě a k dalšímu rozvoji služeb, dalších podnikatelských aktivit a k 

postupnému zlepšování stavu technické infrastruktury. Další, vzdálenější část regionu, již 

mírně za tímto trendem zaostává. Celé území MAS Pomalší, i přes toto „rozdělení“ je typické 

zachovalou hodnotnou krajinou. 

Území je charakteristické svou estetickou a přírodní hodnotou. Na území MAS Pomalší se 

nachází celá řada více či méně zachovalých hradních zřícenin a dalších historicky 

významných kulturních a přírodních objektů. Přes svoji malebnost a přírodní zachovalost 

však nepatří některé lokality k turisticky významným lokalitám, a to především díky své 

menší přístupnosti. Jedná se především o chráněná území a přírodní rezervace. Tato situace je 

dána jednak málo vyvinutou strukturou turistických služeb a jednak blízkostí známějších a 

vyhledávanějších oblastí jihovýchodní Šumavy, zejména Lipenského jezera. 
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Vybudování odpovídajícího zázemí pro turistický ruch a pohyb turistů v těchto lokalitách 

spolu se zaměřením na ekologickou osvětu je možné i do těchto míst přilákat návštěvníky a 

zachovat přitom nerušený ráz krajiny. 

Území MAS Pomalší vzhledem ke své poloze plní i nezanedbatelnou rekreační funkci pro 

obyvatele krajského města České Budějovice. 

Předmětem a cílem činnosti MAS Pomalší je v rámci přijaté strategie rozvoje podporovat 

projekty zvláště z následujících oblastí: 

a. péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti 

b. spoluúčast na projektech evropské spolupráce 

c. péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí 

d. meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma 

e. podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních 

podnikatelských sítí 

f. péče o rozvoj cestovního ruchu 

Tato činnost se v souladu s pravidly pro získávání prostředků ze státního rozpočtu České 

republiky a rozvojových fondů Evropské unie řídí těmito kroky: 

1. Vypisování výzev pro předkládání projektů 

2. Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kriterií, 

která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje 

mikroregionu 

3. Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER a podobných 

iniciativ a dotačních programů. 

4. Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti 

působení Pomalší 

5. Evidence a monitorování realizace projektů 

6. Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti 

Jedním z hlavních cílů Místní akční skupiny Pomalší o.p.s. je intenzivní rozvoj a propagace 

metody LEADER  na  území MAS. 
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Stěžejní skutečnost pro dosažení těchto cílů bylo zapojení MAS Pomalší o.p.s. do Programu 

rozvoje venkova, osy IV. LEADER, kde na základě kvalitně zpracovaného Strategického 

plánu LEADER s názvem „Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“ byla MAS 

Pomalší o.p.s. v roce 2009 vybrána k realizaci Opatření IV.1.1. a Opatření IV.1.2. 

 

 

2. Zpráva o činnosti MAS 

2.1.  Administrace, realizace a vyúčtování projektů z 1. Výzvy 2009 

Schválené projekty  ze strany CP - 1. výzva 2009 
 
Registrační číslo  Název subjektu Název projektu Schválená 

dotace (Kč) 

09/008/41200/141/001149 Obec Soběnov 
Rekonstrukce víceúčelové budovy v 
obci Soběnov 363 110 

09/008/41200/141/001158 
Jezdecký klub 
Vladykův dvůr 

Jezdecký klub Vladykův Dvůr - 
klubovna 511 677 

09/008/41200/141/001168 Obec Zubčice 
Výměna oken v prostorách 
víceúčelové obecní budovy Zubčice 194 052 

09/008/41200/141/001173 Město Kaplice 
Revitalizace hřiště na víceúčelové 
sportoviště pro streetball a skateboard 987 463 

09/008/41200/141/001185 Obec Římov 
Výměna oken a oprava fasády ZŠ 
Římov 1 330 020 

09/008/41200/141/001189 Obec Nedabyle 
Obnova víceúčelového hřiště Základní 
školy Nedabyle 1 476 634 

09/008/41200/141/001196 Město Velešín 
Technické zhodnocení a modernizace 
hasičské zbrojnice 312 416 

09/008/41200/141/001207 Obec Plav Centrum seniorů Plav  
1 011 554 

09/008/41200/141/001217 
Společnost přátel 
města Velešína,o.s. 

„Kantůrkovec“ - obnova oken a fasády 
354 460 

 
 
V roce 2010 probíhala administrace schválených dílčích projektů v návaznosti na  jejich 
postupnou realizaci jednotlivými žadateli. U projektů s ukončenou realizací byly podány 
Žádosti o proplacení na RO SZIF. 
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2.2.  Podpořené a již zrealizované projekty – 1. Výzva 2009 
 
Město Velešín 

Žadatel: Město Velešín 
Název projektu: Technické zhodnocení a modernizace hasičské zbrojnice 
Celkové náklady: 416.387,- Kč 
Dotace z PRV: 312.416,- Kč 
 

 

Město Kaplice 

Žadatel: Město Kaplice 
Název projektu: Revitalizace hřiště na víceúčelové sportoviště pro streetball a skateboard 
Celkové náklady: 925.993,- Kč 
Dotace z PRV: 694.620,- Kč 
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Obec Zubčice 

Žadatel: Obec Zubčice 
Název projektu: Výměna oken v prostorách víceúčelové obecní budovy Zubčice 
Celkové náklady: 244.615,- Kč,  
Dotace z PRV: 157.410,- Kč 
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Obec Nedabyle 

Žadatel: Obec Nedabyle 
Název projektu: Obnova víceúčelového hřiště Základní školy Nedabyle 
Celkové náklady: 1.923.931,- Kč 
Dotace z PRV: 1.443.074,- Kč 
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Obec Soběnov 

Žadatel: Obec Soběnov 
Název projektu: Rekonstrukce víceúčelové budovy v Obci Soběnov 
Celkové náklady: 500.993,- Kč 
Dotace z PRV: 363.110,- Kč 
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Společnost přátel města Velešína,o.s. 
Žadatel: Společnost přátel města Velešína,o.s. 
Název projektu: „Kant ůrkovec“ - obnova oken a fasády 
Celkové náklady: 392.293,- Kč 
Dotace z PRV: 353.063,- Kč 
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Obec Římov 

Žadatel: Obec Římov 
Název projektu: Výměna oken a oprava fasády ZŠ Římov 
Celkové náklady: 1.788.252,- Kč 
Dotace z PRV: 1.330.020,- Kč 
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2.3.  2. výzva 2010 

       V období od 22. 3. -16. 4. 2010 byla na MAS Pomalší o.p.s. vyhlášena 2. výzva 
k předkládání žádostí pro rok 2010 v rámci Strategického plánu LEADER MAS Pomalší 
o.p.s. „Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“.  
V rámci 2. výzvy byly vypsány tyto fiche:  Fiche 5 Rozvoj obcí 
                                                                        Fiche 7 Kulturní dědictví 
 
Alokace 2. výzvy byla cca 4 018 527,- Kč. Celkem bylo přijato 10 žádostí.  
6 projektů ve Fichi 5 Rozvoj obcí a 4 projekty ve Fichi 7 Kulturní dědictví. Během lhůty 
hodnocení byl z další administrace stažen projekt Obce Soběnov – na vlastní žádost žadatele. 
Vzhledem k velkému počtu členských obcí SMO Pomalší – kteří byli zároveň 
potencionálními žadateli o dotaci a pro zamezení možného střetu zájmů při hodnocení  a 
výběru projektů zaregistrovaných na MAS v rámci jednotlivých výzev byl rozšířen počet 
náhradníků Výboru pro výběr a monitorování projektů z řad zástupců SMO Pomalší. Jako 
další náhradní členové byli navrženi a  SR jmenováni p. Jaroslav Hlach – starosta obce Plav a 
p. Jan Čurda – starosta obce Soběnov. 
Členové výboru rozhodli o navýšení prostředků pro 2. výzvu 2010 o finance nevyčerpané 
v rámci I. etapy IV. 1. 1. o 164 074,- Kč na celkově 4 182 601,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, 
že požadavek na dotaci převýšil finanční prostředky, které má MAS Pomalší o.p.s. pro 2. 
výzvu 2010 k dispozici, doporučil Výbor zařadit projekty, které nelze profinancovat v plné 
výši, případně, které nezískaly dostatek bodů jako náhradní projekty v souladu s pravidly 
PRV. Vybrané projekty byly po administrativní stránce schváleny a zaregistrovány dne 17. 6. 
2010 na RO SZIF v Českých Budějovicích. 
Vzhledem k tomu, že obec Doubravice během administrace stáhla svůj projekt a ukončila 
realizaci projektu, byly místo ní zařazeny a postoupeny náhradní žádosti obcí Mokrý Lom a 
Zubčice. Nevyčerpané finanční prostředky alokace pro IV. 1. 2. v 10. kole příjmu žádostí 
797 116,- Kč byly využity pro financování projektů přijatých v rámci 3. výzvy MAS Pomalší 
o.p.s. v roce 2010 a zaregistrovaných v 11. kole příjmu žádostí. 
 
Schválené projekty ze strany CP SZIF - 2. výzva 2010 
 
 Registrační číslo  Název subjektu Název projektu Schválená dotace 

(Kč) 

10/010/41200/141/000651 Obec Roudné 
Provedení parkových úprav na 
návsi obce Roudné a oprava 
autobusových zastávek 

468 913 

10/010/41200/141/000653 Obec Vidov 
Úprava veřejného prostranství 
v obci Vidov 515 160 

10/010/41200/141/000655 Obec Nová Ves 
Revitalizace vzhledu veřejných 
prostranství obce Nová Ves 634 770 

10/010/41200/141/000656 „Hrady na Malši, o.s.“ 
HRAD POŘEŠÍN – konzervace 
zříceniny – 2. etapa, objekty  G. a  
H. 

456 573 

10/010/41200/141/000658 Město Velešín 
Rehabilitace sakrálních staveb 
města Velešína 418 770 

10/010/41200/141/000665 Obec Heřmaň 
Revitalizace pomníku padlým a 
božích muk v Heřmani 214 155 

10/010/41200/141/000667  Obec Zubčice Oprava místní komunikace Zubčice 464 996 

10/010/41200/141/000680 Obec Mokrý Lom 
Bezdrátový místní informační 
systém pro obec Mokrý Lom 212 148 
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 2.4.  3. výzva 2010 
V období od  16. 8. – 10. 9. 2010 byla na MAS Pomalší o.p.s. vyhlášena 3. výzva 
k předkládání žádostí pro rok 2010 v rámci Strategického plánu LEADER MAS Pomalší 
o.p.s. „Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“.  
V rámci 3. výzvy byly vypsány tyto fiche:  Fiche 1 Zemědělství 
                                                                        Fiche 6 Občanská vybavenost  
 
Alokace 3. výzvy byla cca 3 287 887,- Kč. Celkem bylo přijato 9 žádostí.  
1 projekt ve Fichi 1 Zemědělství a 8 projektů ve Fichi 6 Občanská vybavenost. 
Na základě rozhodnutí členů Výboru pro výběr a monitorování projektů byly nevyčerpané 
prostředky z 2. výzvy použity pro financování projektů zaregistrovaných v rámci 3. Výzvy a 
předpokládaná alokace byla  navýšena o finanční prostředky převedené z opatření IV.1.1. 
Celkové prostředky činily pro 3. Výzvu 4 494 326,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že 
požadavek na dotaci převýšil finanční prostředky, které měla MAS Pomalší o.p.s. pro 3. 
výzvu k dispozici, Výbor doporučil zařadit projekt, který nelze profinancovat v plné výši, 
případně nezískal dostatek bodů, jako náhradní/nevybraný projekt v souladu s pravidly PRV. 
U projektů, které obdržely shodný počet bodů, rozhodoval o konečném pořadí datum a čas 
zaregistrování žádosti na MAS. Dne 25. 10. 2010 byly projekty přijaté v rámci 3. výzvy 
realizace SPL zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích. Dne 23. února 2011 CP 
SZIF zveřejnilo seznam schválených projektů v NUTS II Jihozápad - Žádosti o dotaci v rámci 
11. kola příjmu žádostí PRV – opatření IV. 1. 2.Realizace místní rozvojové strategie. 
 
Schválené projekty ze strany CP SZIF - 3. výzva 2010 
 
Registrační číslo: Název subjektu: Název projektu: Schválená 

dotace (Kč) 

10/0111/41200/141/002117 
Český rybářský svaz,  
Jihočeský územní svaz 
České Budějovice 

Inovace materiálně-technického 
vybavení školícího zařízení pro 
zajištění spolkové činnosti 

430 020 

10/0111/41200/141/002125 
Obec Zubčice Výměna oken a dveří v ZŠ obce 

Zubčice 
241 049 

10/0111/41200/141/002129 
Obec Soběnov Stavební úpravy č. p. 28 a 53 v obci 

Soběnov 
1 256 580 

10/0111/41200/141/002135 
Obec Doudleby 
 

Doudleby – dětské hřiště 252 549 

10/0111/41200/141/002146 
Obec Mirkovice Modernizace vytápění objektu OÚ 

Mirkovice 
332 946 

10/0111/41200/141/002150 
Obec Plav Centrum seniorů Plav – závěrečná 

etapa 
1 192 500 

10/0111/41200/141/002159 
Obec Nová Ves Dostavba tenisového kurtu v Nové 

Vsi u Českých Budějovic 
237 384 

10/0111/41200/141/002161 
Zemědělské družstvo 
Netřebice 

Modernizace čističky máku ZD 
Netřebice 

546 250 
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3. Členská základna a orgány MAS v roce 2010 
Správní rada: 
Ing. Jaroslav Chmelař – předseda 
Pavel Talíř – místopředseda 
Mgr. Josef Klíma 
Mgr. Václava Bočková 
František Ondřich 
Eva Thurnová 
 
Dozorčí rada: 
Ing. Jan Štěpán 
Vladimír Koupal 
Jiří Klor 
 
Facilitátor MAS:  
BESI a.s.  
 
Manažer realizace SPL: 
Bc. Vilém Bárta 
 
Administrace SPL: 
Dana Bendová 
  
Programový výbor: 
Ing. Jaroslav Chmelař  
Mgr. Josef Klíma 
Mgr. Václava Bočková 
Ing. Miroslava Machová 
František Persán 
Antonín Gallistl 
Rostislav Vacík 
Radek Kocanda 
 
Výbor pro výběr a monitorování projektů: 
Ing. Jan Štěpán 
Ing. Pavel Černý 
František Ondřich (náhradník Jiří Opekar) 
Josef Kaloš (náhradník Ing. Vladimír Skořepa) 
Hana Růžičková 
V souvislosti se zamezením možného střetu zájmů při hodnocení a výběru projektů 
zaregistrovaných na MAS v rámci jednotlivých výzev byl rozšířen počet náhradníků Výboru 
pro výběr a monitorování projektů z řad zástupců SMO Pomalší. Jako náhradní členové byli 
navrženi a SR MAS jmenováni: p. Jaroslav Hlach – starosta obce Plav a p. Jan Čurda – 
starosta obce Soběnov. 
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4.   Aktivity MAS Pomalší o.p.s. 
4.1. Projekty spolupráce 

             Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 

                                                                                         

 
Schválené Žádosti o dotaci v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 
04.03.2010  

Státní zemědělský intervenční fond schválil ke dni 26. února 2010 celkem 26 Žádostí 
o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí (6.10. - 26.10.2009) Programu rozvoje venkova – 
opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Mezi úspěšnými projekty byl i projekt 
“Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí”, který byl realizován MAS 
Pomalší společně s koordinační MAS Sdružení Růže a partnerskou MAS Blanský les - 
Netolicko. 

Rozsáhlá oblast jihočeského pohraničí spadá do oblasti bývalých Sudet a do značné 
míry stále nese známky pohnuté historie. Jednou z nich je množství drobných sakrálních 
staveb, které jsou značně zanedbané, přímo v havarijním stavu. Tyto stavbičky, dnes nikomu 
nepatří a to jak ve smyslu vlastnickém, tak duchovním. To je právě příčinou postupného 
úpadku drobných sakrálních staveb v krajině. V současné době se pozornost stále více obrací 
ke vzhledu obce samé i jejího okolí. 

Obnova kapliček, křížů a božích muk ve volné krajině i v obcích je navíc v posledních 
letech podporována grantovým programem Jihočeského kraje i Programem obnovy venkova. 
Drobná sakrální architektura umístěná mimo obecní pozemky velmi často nikomu nepatří, 
nemá vlastní číslo parcely, což je zásadní překážkou k čerpání dotací. Drobné stavby 
v majetku obce opravují často svépomocí s využitím stavebních firem, nebo vlastních 
pracovníků.  Ačkoliv je tato praxe žádoucí, děje se tak mnohdy v neprospěch stavby samé. 
Profesionální přístup mnohých stavebních firem nechtěně zbaví původně lidovou stavbu 
půvabu. Ze stavbiček venkovských laiků se stávají sice řemeslně bezchybně provedené, ale 
vzhledově neatraktivní kapličky připomínající spíše trafostanice, než stavby lidové 
architektury. Mnoho kamenných artefaktů v dobré víře zbavených povrchových nečistot 
nevhodnou metodou nenávratně ztrácí autenticitu i původní ostrost reliéfů. Tam, kde ruku 
všeuměla nahradí „vodováha a lať, tam mizí půvab lidové architektury. 
Drobná sakrální architektura má v krajině svůj význam i pro oblast cestovního ruchu – ať už 
jde o tradiční poutě, výlety nebo cykloturistiku. Je totiž nedílnou součástí naší kulturní krajiny 
- pokud se včas podaří drobnou sakrální architekturu osvojit, zinventarizovat lokaci staveb, 
metodicky obnovit, zdokumentovat a udržet, jedině tak může být zachována i pro další 
generace.  
Cílem je začlenit tyto obnovené sakrální stavby do nabídky pro rozvoj cestovního ruchu 
v regionu. Nashromážděná data byla využita pro vytvoření společného webu 
WWW.JIHOCESKEKAPLICKY.CZ a zároveň k tvorbě produktů, další propagaci v podobě 
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putovní výstavy a doprovodných bannerů, fotodokumentací. Obce a účastníci seminářů se 
seznámili jak s metodikou k osvojení staveb a narovnáním vlastnických vztahů, tak i 
metodikou pro obnovu a výzdobu sakrálních staveb. Obnovené stavby přispěli ke zkrášlení 
svého okolí a budou sloužit jako pozitivní příklad přístupu k obnově kulturního dědictví. 
Vydané publikace poslouží k propagaci a prezentaci sakrální architektury v obcích, krajině, 
regionu vč., partnerských regionů, k propagaci projektu spolupráce a větší informovanosti 
místních i návštěvníků.  
 
Leták MAS Pomalší o.p.s.: 

 
 
 
 
 
 
4.2. Konference, školení, semináře 

 
 
4.2.1. Vzdělávání žadatelů 
 

Datum: Název akce: 
 

Místo konání: 

4. 3. 2010 Seminář pro žadatele v rámci 2. Výzvy 2010 Zasedací sál ZD Netřebice 
r. 2010 účast na jednání Svazků měst a obcí Pomalší  
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4.2.2. Vzdělávání členů a zaměstnanců MAS, účast na akcích regionálního i 
nadregionálního významu 

 
Datum: Název akce: 

 
Místo konání: 

16. 3. 2010 Valná hromada NS MAS ČR  Mělník 
18. 3. 2010 Společné školení MAS a SZIF k realizaci 

opatření osy IV. Leader v PRV  
Klatovy 

30. 3. 2010  Společný seminář CSV k elektronickému 
podávání žádostí z PRV a novelizaci účetních 
předpisů ve vztahu k PRV i v obcích  

Novosedly nad Nežárkou 

29.10.2010 Seminář KAZV „Agroenvironmentální 
opatření v zemědělské praxi“ 

Rožmberk nad Vltavou 

29.10.2010 Školení řidičů  Třeboň 
4. 11. 2010 Seminář AZV – Možnosti využití vlastních 

produktů, příklady dobré praxe z PRV 
Hoslovice  

12.11.2010 Seminář AZV – „Diverzifikace činností ve 
venkovských oblastech se zaměřením na 
zpracování přírodních zdrojů – zvěřiny“ 

Horní Planá -Olšina 
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5.   Roční účetní závěrka – výsledek hospodaření 
5.1.  Rozvaha 
 

Aktiva 1. 1. 2010 31. 12. 2010 
A. Dlouhodobý majetek celkem 229 564,50 229 564,50 
I.  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 26 031,50 26 031,50 
     Software 26 031,50 26 031,50 
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 203 533,00 203 533,00 
 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 48 973,00 48 973,00 
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 154 560,00 154 560,00 
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem  0 0 
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0 
B. Krátkodobý majetek celkem 34 717,46 574 618,27 
I. Zásoby celkem 0 0 
II. Pohledávky celkem 0 0 
 Odběratelé 0 0 
 Ostatní daně a poplatky 0 0 
 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 

rozpočtem 
0 0 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 31 717,46 571 618,27 
 Pokladna 23 434,00 57 520,00 
 Účty v bankách 8 283,46 514 098,27 
IV. Jiná aktiva celkem 3 000,00 3 000,00 

      Náklady příštích období 3 000,00 3 000,00 

AKTIVA CELKEM  264 281,96 804 182,77 
  

Pasiva 1. 1. 2010 31. 12. 2010 
A. Vlastní zdroje celkem -788 043,04 -607 180,51 
I. Jmění celkem 0 0 
 Vlastní jmění 0 0 
II. Výsledky hospodaření celkem -788 043,04 -607 180,51 
 Účet výsledků hospodaření 0 180 862,53 
 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -788 043,04 0 
 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 

let 
0 -788 043,04 

B. Cizí zdroje celkem 1 052 325,00 1 411 363,28 
I. Rezervy celkem 0 0 
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 
III. Krátkodobé závazky celkem 1 052 325,00 1 411 363,28 
 Dodavatelé 849,00 1 978,28 
 Zaměstnanci 27 545,00 34 812.00 
 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 

veřejného zdravotního pojištění 
16 081,00 21 389,00 

 Ostatní přímé daně 5 385,00 7 485,00 
 Daň z příjmů 0 0 
 Jiné závazky 0 0 
 Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 100 000,00 566 280,00 
 Krátkodobé bankovní úvěry -597 535,00 -720 581,00 
 Ostatní krátkodobé výpomoci  1 500 000,00 1 500 000,00 
IV. Jiná pasiva celkem 0 0 
 Výdaje příštích období 0 0 

PASIVA CELKEM 264 281, 96 804 182,77 
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5.2.  Výkaz zisků a ztrát 
 

Náklady  
I. Spotřebované nákupy celkem 24 158,00 
 Spotřeba materiálu 24 158,00 
II. Služby celkem 1 050 800,21 
 Cestovné 65 753,20 
 Náklady na reprezentaci 0 
 Ostatní služby 985 047,01 
III. Osobní náklady celkem 816 846,00 
 Mzdové náklady 621 460,00 
 Zákonné sociální pojištění 195 386,00 
IV. Daně a poplatky celkem 0 
 Daň silniční 0 
V. Ostatní náklady celkem 26 857,73 
 Odpis nedobytné pohledávky 0 
 Úroky 26 738,20 
 Jiné ostatní náklady 0,53 
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem  

0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 
VIII. Daň z příjmů celkem 0 

NÁKLADY CELKEM 1 918 661,94 
  

Výnosy  
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 9 000,00 
            Tržby z prodeje služeb 9 000,00 
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 
III. Aktivace celkem 0 
IV. Ostatní výnosy celkem 51 749,90 
           Úroky 249,90 
 Jiné ostatní výnosy 51 500,00 
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 0 
VI. Přijaté příspěvky celkem 0 
 Přijaté příspěvky (dary) 0 
VII. Provozní dotace celkem 1 744 423,00 
 Provozní dotace 1 744 423,00 

VÝNOSY CELKEM 1 805 172,90 
Výsledek hospodaření před zdaněním -113 489,04 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění – ZTRÁTA -113 489,04 
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6.   Příprava na rok 2011 
 

6.1. Administrace, realizace a vyúčtování projektů z 2. výzvy  
V současné době je zaregistrována žádost o platbu na RO SZIF Č. Budějovice: 

• Obec Nová Ves – projekt: Revitalizace vzhledu veřejných prostranství obce Nová Ves 
• Obec Roudné – projekt: Provedení parkových úprav na návsi obce Roudné a oprava 

autobusových zastávek 

6.2. Seminář pro žadatele v rámci 4. a 5. výzvy 
Seminář pro žadatele bude uskutečněn v předpokládaném termínu: 
-během roku 2010–2011 účast na jednáních Svazků měst a obcí Pomalší, ev. jednotlivé 
konzultace k uvedenému konkrétnímu projektu  - telefonicky, e-mailem.  
 
6.3.   4.  a  5. výzva 2011 
4. výzva k předkládání žádostí pro rok 2011 
Alokace 4. výzvy: cca.   5 mil. Kč 
 
Zaměření výzvy: 
Fiche 2 Lesnická infrastruktura 
Fiche 5 Rozvoj obcí 
 
Termín vyhlášení 4. výzvy 2011:   18. 4.2011 – 13. 5. 2011 
Příjem projektů na MAS Pomalší o.p.s.:         9. 5.2011 – 13. 5. 2011 
 
5. výzva k předkládání žádostí pro rok 2011 
Předpokládaná alokace 5. výzvy: cca  3,7 mil. Kč 
 
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy v  srpnu 2011. 
 
Zaměření výzvy: 
Fiche 6 Občanská vybavenost 
Fiche 7 Kulturní dědictví 
 
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 
internetové stránky: www.maspomalsi.cz 
 
Na zpracování výroční zprávy za rok 2010 se podíleli: zaměstnanci MAS Pomalší o.p.s., 
členové SR MAS Pomalší o.p.s., Alena Šedivá – účetní MAS. 
 
 


