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1. Obecně prospěšná společnost MAS Pomalší  

 

 

Vznik obecně prospěšné společnosti 

 Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Pomalší o.p.s. vznikla 13. prosince 2005 zápisem 

do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

oddíl O, vložka 119.    

 

Zakladatelé společnosti  

SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ 

Římov 2, 373 24 Římov; IČO: 62536443 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO NETŘEBICE 

Netřebice 131, 382 32 Velešín; IČO:  109975        

SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC FRANTIŠEK PERSÁN 

Skřidla 2, 382 32 Velešín; IČO: 70911851 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, JIHOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ 

Zahrádky 237, 373 82 Boršov nad Vltavou; IČO: 434116 

KVĚTINY – ZAHRADNICKÉ POTŘEBY FRANTIŠEK BAUERNÖPL 

Dlouhá 168, 382 41 Kaplice; IČO: 438 26 474  

LESY OBCÍ TRHOVÉ SVINY A BESEDNICE s.r.o. 

Nábřeží Svatopluka Čecha 859, 374 01 Trhové Sviny; IČO: 25195816 

BBL – ELEKTRONIK 

Ločenice 98, 373 22 Ločenice; IČO: 43837956 

HOTEL KLOR DOUDLEBY 

Doudleby 22, 370 07 České Budějovice; IČO: 466 46 931  

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „HRADY NA MALŠI“ 

Hrad Pořešín, 382 41 Kaplice; IČO: 269 87 341 

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE „SVĚTLO“ 

Straňany 62, 370 07 České Budějovice; IČO:  68537719 

 

Obecně prospěšné služby 

1) Péče o kulturní a hospodářský rozvoj území. 

2) Podpora rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí 

a. spoluúčast na projektech evropské spolupráce, 

b. péče o životní prostředí a rozvoj ochrany prostředí, 

c. péče o rozvoj cestovního ruchu. 

3) Vypisování výzev pro předkládání projektů. 

4) Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou 

v souladu s předpisy ČR a EU. 

5) Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel operačních programů EU a ČR.  

6) Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů v regionu. 

7) Evidence a monitorování realizace projektů. 
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8) Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit uvedené činnosti v rámci 

SCLLD:    

a. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území Místní akční 

skupiny Pomalší, 

b. meziregionální nebo mezinárodní spolupráce,  

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

podnikatelských sítí, 

d. realizace vzdělávacích aktivit, akcí a programů, 

e. pořádání společenských, kulturních a jiných veřejných akcí na území MAS Pomalší, 

f. propagace regionu, 

g. všestranný rozvoj regionu.  

 

Orgány společnosti 

Ředitel společnosti v roce 2020: Ing. Eva Tarabová 

Předseda Správní rady v roce 2020: Ing. Tomáš Šedivý 

Předseda Dozorčí rady v roce 2020: Radek Kocanda 

Organizační složka MAS Pomalší o.p.s. - je samostatná vnitřní organizační jednotka v rámci Místní 

akční skupiny Pomalší o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle této 

zakladatelské smlouvy. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní subjektivitu. 

Organizační složku MAS tvoří: 

1. Shromáždění partnerů (nejvyšší orgán) 

2. Výbor (rozhodovací orgán) 

3. Výběrová komise (výběrový orgán) 

4. Kontrolní komise (kontrolní orgán) 

 

Nejvyšším orgánem Organizační složky MAS je Shromáždění partnerů. Orgány Organizační složky 

MAS jsou ustavovány tak, aby v žádném z orgánů ani veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin 

neměla více než 49 % hlasovacích práv. Jeden partner může být kromě Shromáždění partnerů 

členem jen nejvýše jednoho dalšího orgánu Organizační složky MAS. 

   

Organizační schéma  
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2. Přehled činnosti MAS v roce 2020 

2.1 SCLLD – realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 Dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pomalší 2014-2020 byl schválen 

řídícími orgány dne 22. 12. 2017. MAS Pomalší vyhlásilo v roce 2020 celkem 4 výzvy pro příjem projektů v 

operačních programech Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV). 

Přehled opatření je uveden v následující tabulce: 

Opatření SCLLD Program Výše alokace  
/ způsob. výdajů (v Kč) 

1.1.3 Investice do nezemědělských činností 3. výzva PRV 2.417.296,- 

3.2.1 Zachovaní historického dědictví regionu 6. výzva IROP 1.263.160,- 

4.2.2 Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední 
vzdělávání 

7. výzva IROP 10.526.315,79 

4.2.1 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání základních a 
mateřských škol 

8. výzva IROP 5.563.159,87 

 

Kromě realizace strategie patří k hlavní činnosti zaměstnanců MAS animace území a škol. Jedná se především 

o pomoc subjektům a školám v území lépe pochopit možnosti získání finanční podpory z různých evropských 

nebo národních zdrojů, pomáhat při administrativních činnostech spojených s realizací jejich projektů apod. 

Mezi hlavní podporované subjekty patří základní a mateřské školy a dále pak realizátoři projektů a zájemci o 

podporu z výzev MAS.   

Na podzim 2020 pořádala MAS dvoudenní vzdělávací exkurzi na téma Regionální rozvoj v praxi. Akce byla 

určená především pro starosty obcí z území MAS Pomalší a MAS Blanský les-Netolicko. Problematika 

soběstačnosti obcí byla diskutována v Hostětíně. Jde o obec na Valašsku, která získala statut ekologické obce.  

Jako další téma bylo diskutováno přehřívání a vnitřní prostředí 
budov a možnosti jeho řešení zelenými fasádami. Zajímavé 
technologie nám v této oblasti nabídla firma Liko-S ze Slavkova u 
Brna.  
Jde o firmu, která i v dnešní moderní době bojuje za životní 
prostředí a hledá cesty, jak  zajistit, aby města a obce byly 
příjemným místem pro život i dalším generacím.  
V tomto duchu rozvíjejí aktivity ve stavění zelených 
fasád, zelených střech nebo kořenových čistíren jako řešení pro 
přírodní tepelnou stabilizaci budov. 

 

 

2.2 SCLLD21+ - zahájení příprav nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027 

 

Zahájení a přípravné práce na nové Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 

2021-2027 

V roce 2020 bylo zveřejněno metodické stanovisko MMR pro tvorbu integrovaného nástroje CLLD v 

programovém období 2021–2027. Kancelář MAS zahájila tuto aktivitu aktualizací analytického 

šetření z předchozího programového období a dále byly průběžně vedeny řízené rozhovory se 

starosty/starostkami obcí a měst z území MAS Pomalší. Koncepční část nové strategie a její 

předložení ke schválení bude následovat v 1. pol. 2021.  

Foto: E. Tarabová 

https://www.zivestavby.cz/cs/zelena-fasada
https://www.zivestavby.cz/cs/zelena-fasada
https://www.zivestavby.cz/cs/zelena-strecha
https://www.zivestavby.cz/cs/fasadni-korenova-cistirna
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3. Další aktivity MAS Pomalší v 2020 

3.1 Zapojení MAS do projektů  

 

3.1.1 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II 

U projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

(ORP) Kaplice – MAP II“ (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693) proběhl již třetí rok 

realizace, jež byl značně ovlivněn pandemií Covidu. Organizování akcí bylo velmi striktně omezeno, resp. 

zrušeno, anebo převedeno na online formu. Z těch nejvýznamnějších akcí proběhlo:  

Řemesla a technologie v zemědělství a na venkově 

Projektové dny v Jihočeském zemědělském muzeu umožnili žákům základních a mateřských škol 

bezprostřední zkušenost s vývojem technologií a řemesel používaných na venkově od historie po současnost. 

Žáci si prakticky vyzkoušeli jak historické, tak současné technologie, na sobě samých vyzkoušeli jejich 

náročnost a účinnost. Získali rovněž velmi elementární dovednosti s ručními i strojními technologiemi 

v zemědělství. 

Testování a ověřování virtuální reality  

pro výuku 

Velmi zajímavou výukovou pomůcku si měli 

možnost vyzkoušet pedagogové z Kaplicka na 

několika workshopech. Virtuální realita umožňuje 

interaktivně pracovat s vyučovanými objekty a jevy 

(prohlížet lidskou kostru, rozebrat motor apod.), ale 

také simulovat problémové výchovné situace a 

reagovat na ně. Učitelé si nejen zkoušeli různá 

prostředí a situace, ale také se mohli podílet na 

nastavení programů tak, aby co nejvíce vyhovovaly jejich potřebám. Otázkou zůstává, zda 

se najdou prostředky, aby si některé školy mohly takové zařízení pořídit. 

 

On-line konverzace s rodilým mluvčím 

Během první vlny domácí výuky jsme pro školy připravili jednoduchou aktivitu na procvičování konverzační 

obratnosti v angličtině. Rodilý mluvčí (Američan dlouhodobě žijící v ČR) se příslušné třídě věnoval vždy jedno 

dopoledne v týdnu po dobu jednoho měsíce. Žáci byli ve spolupráci s učitelem rozděleni do malých skupinek 

(1-3 žáci) tak, aby se v intenzivní 15-minutové konverzaci všichni dostatečně zapojili. Aktivitě se věnovaly 

třídy z 1. i 2. stupně a lektorovi se spolehlivě podařilo rozmluvit i méně aktivní žáky. 

 

Sdílený terapeut pro školy 

Tuto formu podpory, inspirovanou MAP Dolnobřežansko, jsme spustili na základě poptávky škol. Zejména 

pro menší venkovské školy je nereálné zajistit si odborníka s psychologickou či podobnou odborností, který 

by pomáhal řešit problémové záležitosti mezi žáky a podporoval učitele v řešení. Od září 2020 obsluhuje 

Foto: Z. Říha 
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externí terapeutka tři školy v území, věnuje se práci s třídním kolektivem a poskytuje individuální konzultace 

žákům, učitelům i rodičům. 

 

Soupravy atraktivních pokusů „Chemie a světlo“ 

Pro zvýšení zájmu žáků o vědecké obory jsme školám pořídili soupravy pokusů 

„Chemie a světlo“. Soupravy jsou k dispozici v několika variantách a obsahují 

veškeré pomůcky pro provádění 7-10 atraktivně vypadajících pokusů (různé formy 

světélkujících látek, barevné proměny apod.). Chemikálie jsou nadávkované pro 

několik stovek opakování. Před pořízením sad si učitelé vyzkoušeli pokusy na 

testovací sadě a mohli se rozhodnout, kterou soupravu vyberou a jak ji do výuky 

začlení. 

 

Cyklus webinářů na téma nadané děti 

Téma nadaných dětí si pro vzdělávání zvolily pracovní skupiny MAP  

a věnovali jsme mu tři podzimní online webináře. Odbornice na problematiku 

doc. Jana Škrabánková se věnovala praktickým tématům jako typologie nadaných 

žáků, základní způsoby komunikace s nimi a specifické přístupy k nadaným žákům. 

 

Snídaně s ředitelem 

Tradice Snídaně s ředitelem byla založena v roce 2020 jako 

nový formát diskusního setkávání. Akce probíhají několikrát 

ročně, dopoledne, v příjemném prostředí s občerstvením. 

Vždy je zvoleno konkrétní téma a přizván host/hosté, kteří 

téma uvedou a následně se podílejí na diskusi. Cílem setkání 

je vždy navrhnout konkrétní kroky, jak danou věc dále 

podpořit ve školách na Kaplicku. První snídaně s ředitelem 

v únoru 2020 takto iniciovala službu sdíleného terapeuta, 

srpnová snídaně otevřela téma dobré atmosféry ve škole. 

 

 

3.1.2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kaplicku (SPRSS) 
 

Proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb na Kaplicku probíhal kontinuálně po celý rok 

2020. Plánování a realizování těchto služeb je velmi důležité pro zajištění potřeb lidí, kteří jsou ohroženi 

sociálním vyloučením. Jedná se především o osoby s různým zdravotním znevýhodněním, seniory, 

nízkopříjmové rodiny s dětmi, osoby v dluhové pasti apod. Pro jednotlivé oblasti pomoci se v pracovních 

skupinách během roku scházeli zástupci uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, zástupci samospráv a 

dalších institucí. Byla provedena revize a aktualizace plánu a díky podpoře města Kaplice byl v pravidelném 

ročním intervalu zpracován Akční plán na rok 2021. Během plánování byla řešena sociální situace v tzv. 

sociálně vyloučených lokalitách, podařilo se v této oblasti navázat spolupráci s Odborem pro sociální 

začleňování (Agenturou). 

Aktuální dokumenty, včetně přehledného katalogu sociálních služeb, kde je možné rychle najít řešení a 

pomoc pro různé problémy, jsou k dispozici na webových stránkách města Kaplice nebo MAS Pomalší. 

Foto: J. Švehla 

Foto: Z. Říha 
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3.2 Pořádání a spoluúčast na společenských a dalších akcích, vzdělávací kurzy 

 

3.2.1 Smrhovská brázda 2020  
 

Již 16. ročník tradiční a velmi oblíbené soutěže v orbě „O SMRHOVSKOU BRÁZDU“ ve spolupráci s 

Přáteli tažných koní.  

 
Foto: Z. Říha 

3.3 Účast na setkáních starostů, vzdělávacích akcích, seminářích, konferencích, pracovních 

skupinách a další aktivity, konané zejména online 

 

 Krajské sdružení MAS Jč. kraje 

 Národní síť MAS ČR 

 Svazek měst a obcí regionu Pomalší 

 Setkání s budoucími regionálními a zahraničními projektovými partnery 

 Další vzdělávání managementu MAS 

 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB  

NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S 

ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  

KAPLICE 

AKČNÍ PLÁN NA ROK 2021 
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4. Roční účetní závěrka - výsledky hospodaření 
 

4.1. Rozvaha 

 

 

Aktiva 1. 1. 2020 31. 12. 2020 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 728 423,00 0,00 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0,00 0,00 

Software 0,00 0,00 

Drobný dlouhod. nehm. majetek 0,00 0,00 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 655 949,00 658 000,00 

Stavby 1 901 751,00 0,00 

Samostatné movité věci a soubory movitých            
věcí                        

754 198,00 658 000,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 

Nedok. dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem  0,00 0,00 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -927 526,00 -658 000,00 

Oprávky k softwaru a dlouhod.nehm.majetku 0,00 0,00 

Oprávky ke stavbám -173 328,00 0,00 

Oprávky k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí -754 198,00 -658 000,00 

Oprávky k dlouhodobému majetku 0,00 0,00 

B. Krátkodobý majetek celkem 2 645 638,86 1 970 372,10 

I. Zásoby celkem 0,00 0,00 

II. Pohledávky celkem 561 024,66 905 178,53 

Odběratelé 0,00 0,00 

Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem 

555 577,35 903 156,32 

Dohadné účty aktivní 5 447,31 2 022,21 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 078 419,20 1 055 832,57 

Pokladna 14 084,00 8 769,00 

Účty v bankách 2 064 335,20 1 047 063,57 

Ceniny 0,00 0,00 

IV. Jiná aktiva celkem 6 195,00 9 361,00 

Náklady příštích období 6 195,00 9 361,00 

AKTIVA CELKEM  4 374 061,86 1 970 372,10 
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Pasiva 1. 1. 2020 31. 12. 2020 

A. Vlastní zdroje celkem 2 421 359,60 690 324,83 

I. Jmění celkem 1 488 887,83 92 875,39 

Vlastní jmění 1 415 582,00 0,00 

Fondy 73 305,83  92 875,39 

II. Výsledky hospodaření celkem 932 471,77 597 449,44 

Účet výsledků hospodaření 0,00 -315 452,77 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 19 569,56 0,00 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

912 902,21 912 902,21 

B. Cizí zdroje celkem 1 952 702,26 1 280 047,27 

I. Rezervy celkem 0,00 0,00 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 

III. Krátkodobé závazky celkem 1 270 529,69 309 725,86 

Dodavatelé 5 896,00 18 324,00 

Zaměstnanci 45 273,00 0,00 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 4 470,83 2 869,83 

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění 

0,00 0,00 

Ostatní přímé daně 10 433,00 225,00 

Daň z příjmů 0,00 0,00 

Jiné závazky 1 972,00 2 000,00 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočten 

1 202 484,86 286 307,03 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 

Ostatní krátkodobé výpomoci  0,00 0,00 

IV. Jiná pasiva celkem 682 172,57 970 321,41 

Výnosy příštích období 682 172,57 970 321,41 

PASIVA CELKEM 4 374 061,86 1 970 372,10 
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4.2. Výkaz zisků a ztrát 

 

Náklady Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

I. Spotřebované nákupy celkem 268 523,56 0,00 

Spotřeba materiálu 268 523,56 0,00 

Prodané zboží 0,00 0,00 

II. Služby celkem 312 469,66 0,00 

Opravy a udržování 4 840,00 0,00 

Cestovné 55 238,70 0,00 

Náklady na reprezentaci 1 480,00 0,00 

Ostatní služby 250 910,96 0,00 

III. Osobní náklady celkem 3 114 867,00 0,00 

Mzdové náklady 2 507 673,00 0,00 

Zákonné sociální pojištění 599 225,00  0,00 

Zákonné sociální náklady 7 969,00 0,00 

IV. Daně a poplatky celkem 4 255,00 0,00 

Daň silniční 4 225,00 0,00 

Ostatní daně a poplatky 30,00 0,00 

V. Ostatní náklady celkem 1 734 730,82 0,00 

Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 

Odpis nedobytné pohledávky 0,00 0,00 

Dary 1 728 423,00 0,00 

Úroky 0 0,00 

Jiné ostatní náklady 6 307,82 0,00 

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

0,00 0,00 

Odpisy dlouhodobého  nehm. a hmot. majetku 0,00 0,00 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 16 000,00 0,00 

VIII. Daň z příjmů celkem 0,00 0,00 

NÁKLADY CELKEM 5 450 846,04 0,00 

   

Výnosy   

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 15 970,00 35 000,00 

Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 

Tržby z prodeje služeb 15 970,00 35 000,00 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 0,00 

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob  0,00 0,00 

III. Aktivace celkem 0,00 0,00 

IV. Ostatní výnosy celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 418 078,90 0,00 

Úroky 2 496,90 0,00 

Zúčtování fondů 0,00 0,00 

Jiné ostatní výnosy 1 415 582,00 0,00 

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

0,00 1 600,00 

Tržby z prodeje materiálu 0,00 1 600,00 
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VI. Přijaté příspěvky celkem 201 703,69 0,00 

Přijaté příspěvky (dary) 201 703,69 0,00 

VII. Provozní dotace celkem 3 463 040,68 0,00 

Provozní dotace 3 463 040,68 0,00 

VÝNOSY CELKEM 5 098 793,27 36 600,00  

Výsledek hospodaření před zdaněním -352 052,77 36 600,00 

Výsledek hospodaření po zdanění -352 052,77 36 600,00 

 

 

 

Výrok auditora: 

 

  

 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 

a pasiv společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. k 31. 12. 2020 a 

nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 

2020 v souladu s českými účetními předpisy. 
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5. Plán na rok 2021 

 

 Realizace současné strategie   

 Příprava a podání nové strategie pro programové období 2021-2027 ke schválení 

 Vyhlášení výzev na příjem projektů v operačních programech IROP a PRV 

 Poradenská a vzdělávací činnost nejen k novému programovému období 

 Realizace projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání území ORP Kaplice – MAP II“ 

 Realizace návazného projektu na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území 

SO ORP Kaplice 

 Realizace projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS II“  

 Animace školských zařízení na území MAS Pomalší 

 Tisk propagačního materiálu 

 Účetní a projektový AUDIT 

 Další vzdělávání zaměstnanců MAS 

 Společenské akce a vzdělávací kurzy 

 

 

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 
se sídlem Družstevní 596, 382 32 Velešín 

provozní kancelář Římov, Nám. J. Gurreho 2  
tel.: 608 353 400 

e-mail: info@maspomalsi.cz 
www.maspomalsi.cz 

 
 
Na zpracování výroční zprávy za rok 2020 se podíleli: členové SR a zaměstnanci MAS Pomalší o.p.s. 
 
Děkujeme všem, kteří financují a jinak podporují naše aktivity. Děkujeme také všem členům MAS, kteří se 
aktivně podíleli na chodu organizace. 
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