Úvodní slovo předsedy SR
Stav MAS Vladař o.p.s. k 31. 12. 2008
Jan Bartoň, předseda SR MAS Vladař o.p.s.
Předneseno na plenárním zasedání v Lubenci dne 16. 6. 2009
Dne 8. 4. 2009 došlo ke změně předsedy SR.

Váţení přátelé,
rok 2008 bude z historického hlediska významným rokem činnosti naší obecně prospěšné společnosti.
MAS Vladař byla vybrána v 1. kole výběrového řízení MZe ČR mezi prvními 48 MAS v rámci projektu
LEADER 2007-2013. V tomto roce došlo i k aktivizaci na všech úrovních MAS. Sekretariát, manaţerky
MAS a mikroregionů začali pracovat na projektových dokumentacích. Současně se systematicky zlepšovala
organizační a řídící činnost.
1. Lidské a finanční zdroje
1.1. Lidské zdroje
V průběhu roku 2008 měli všechny Svazky obcí a mikroregiony Vladaře obsazeny funkce manaţerů.
Sekretariát MAS Vladař s jednotlivými manaţery úzce spolupracoval. Ředitel MAS Vladař, jednotliví
pracovníci sekretariátu a všichni manaţeři pracovali na plný pracovní úvazek.
Integrovaný strategický plán území a Strategický plán LEADER, schválené ze strany MZe ČR umoţňují
MAS Vladař přechod na dlouhodobé plánování. Tato skutečnost se musí zcela zákonitě projevit na
zkvalitnění úrovně činnosti MAS Vladař.
V roce 2008 má tedy 5 mikroregonů obsazeno místo manaţera mikroregionu a sekretariát MAS místo
ředitele, IT pracovníka a sekretářky MAS.
1.2. Finanční zdroje
MAS Vladař obdrţela od MZe ČR na období 2008-2013 pro kaţdý kalendářní rok dotaci na administraci
ve výši 2,5 mil. Kč a současně roční finanční příspěvek na podporu projektů ve výši 9-13 mil. Kč.
Finanční prostředky na administraci spolu s příspěvky členské základny, příjmy za projektovou a jinou
činnost představují pro období 2008-2013 dostatečné krytí pro místní akční skupinu.
2. Členská základna a územní celistvost
Ke 31.12.2008 došlo oproti roku 2007 k navýšení členské základny o 36%. Stav v roce 2007 byl 39 členů.
Stav členské základny v prosinci roku 2008 je 53 členů.
3.

Projekty v roce 2008
1. výzva byla postiţena časovými prodlevami v organizaci PRV - LEADER 2007-2013. Nakonec
bylo vybráno 9 projektů od ţadatelů, působících na území MAS Vladař. Dotace činí 7 475 599,Kč, alokace pro 1. výzvu za rok 2008 činila 9 700 000,- Kč. Z uvedeného je patrné, ţe různé
termínové posuny a změny měly vliv na připravenost MAS i ţadatelů, nebyla dočerpána celá
aktivita. Nevyčerpaná alokace, jak jsme informováni, bude přesunuta do roku 2010. Jsme
přesvědčeni, ţe tato situace se nemůţe a nebude opakovat. Počet ţadatelů v kaţdém dalším
výběru výrazně převýší počet ţadatelů, kterým můţe být dotace přiznána.
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4.

Aktivní podpora hnutí LEADER

Od samotného počátku naší existence si plně uvědomujeme nutnost spolupráce všech MAS, která na
území ČR existují. Dokonce i nutnost spolupráce MAS na mezinárodní úrovni. Jedině takzvané
„Svatoplukovy pruty“ aplikované v naší kaţdodenní činnosti na modernizaci ţivota na venkově, zpomalení
„rozevírání se nůţek mezi venkovem a městy“ nám zajistí dlouhodobou existenci. Existenci i po ukončení
dotačního období 2007 – 20013.
Proto se MAS VLADAŘ dokonce i z vlastního egoistického hlediska, věnuje činnosti ve prospěch hnutí
LEADER. Od samého počátku své existence sleduje narůstání členské základny. Zajišťuje evidenci a
informace o jednotlivých MAS působících na území ČR.
Často nejsme pochopeni, moţná i ve vlastních řadách. Nad touto činností vznikají rozpaky, ale věřte,
ţe malé ostrůvky moderního a inovačního přístupu k problematice ţivota na venkově nic nezmohou a dříve
nebo později zaniknou. Jedině silné a důsledné hnutí, jako je aplikace metody LEADER na venkově, má
naději na přeţití. Musí být ovšem splněna podmínka, kdy postupně všechny MAS pracují, nebo spíše začnou
pracovat, metodou LEADER. Kdy MAS budou úzce spolupracovat a na úrovni Národní sítě MAS ČR
BUDOU SJEDNOCOVAT SVÉ NÁZORY A JEDNOTNĚ VYSTUPOVAT.
V současném stavu vývoje se tomu tak neděje, ale lze konstatovat, že prozatím hlavním nepřítelem
MAS a hnutí LEADER JSOU SAMOTNÉ MAS.
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Správní rada
Předseda
Jan Bartoň (1949)
Starosta obce Staňkovice. V této funkci
působí jiţ od roku 1990. Zabývá se
strategickými záměry obce a jejím
rozvojem.
Byl
iniciátorem
vzniku
Mikroregionu Ţatecko, jejímţ je od roku
2001 předsedou. Inicioval a realizoval
odborné pracoviště Rozvojové centrum
Mikoregionu Ţatecka, které je vybudováno ve Staňkovicích
a pracuje pro potřeby obcí mikoregionu.

Členové
Ivo Husinecký (1951)

Miroslav Dorňák (1957)

Absolvent Střední průmyslové školy (1973
– 1978) a studia na Pedagogické fakultě
(1986 – 1988). Do roku 1992 pracoval
převáţně na SOU jako vrchní mistr obor
automechanik. Od 1992 podnikatel, firma
Ivo Husinecký – Automega. Zároveň je
členem
republikového
představenstva
Sdruţení podnikatelů ČR, místopředseda Sdruţení
podnikatelů Karlovarského kraje, tiskový mluvčí.
Podporovatel hnutí venkova a od samého počátku MAS jejím
aktivním členem.

Vzdělání středoškolské – agronom Státní
statek, OZ Ţlutice. Do roku 1986 působil
ve funkci THP v podniku Těţká
mechanizace Verušičky Od roku 1990 jako
vedoucí zootechnik v HS Vrbice. Následně
od roku 1994 byl vedoucím střediska v HS
Chyše. Od roku 2002 podniká. V roce 2006
zvolen starostou obce Chyše, kde do nynějška po
znovuzvolení v roce 2008 působí.

Hana Halyová (1948)

Ing. Zdeněk Vukliševič (1956)

Vzdělání střední zdravotnické, obor dětská
sestra. Po ukončení studia pracovala jako
dětská setra u lůţka, od roku 1976 jako
vedoucí sestra týdenních jeslí, od roku 1982
jako vedoucí sestra instrukčních jeslí. Od
roku 1994 jako uvolněná místostarostka
obce Březno, od 1998 jako starostka obce
Březno. Dvě volební období vyuţila ke komplexnímu řešení
rozvoje obce. Na základě svých aktivit se stala předsedkyní
Mikroregionu
Nechranicka.
Propojením
s dalšími
mikroregiony MAS Vladař vytvořila podmínky pro
rehabilitaci narušeného území dané lokality a jejímu
projektovému řešení.

Absolvent Střední zemědělské technické
školy ve Ţluticích (1975). 1978 - 1983
absolvoval studium při zaměstnání na
Vysoké škole zemědělské v Praze - obor
provoz a ekonomika. Od roku 1978
zaměstnán na Státním statku Lubenec jako
technik a od roku 1993 jako jednatel firmy
Lukra, spol. s r. o. Jiţ čtyři volební období pracuje v
zastupitelstvu obce Lubenec. Je předsedou TJ, starostou
honebního společenstva, členem výboru mysliveckého
sdruţení. Jeho znalosti z oblasti zemědělství vyuţívá a bude
vyuţívat MAS Vladař o.p.s. v rámci podpory zemědělců,
EAFRD a diverzifikace.

Václav Šístek (1947)

Jan Fronc (1952)

Absolvent Střední průmyslové školy (1962
– 1966). Po ukončení ZVS pracoval jako
programátor, matematik – analytik a
samostatný vývojový pracovník ve
výpočetním
středisku
Severočeských
hnědouhelných dolů v Mostě (1970 – 1992)
a od roku 1996 jako vedoucí investic. Po
krátkém působení ve vedení Mostecké uhelné společnosti je
jiţ v pátém volebním období starostou obce Bitozeves, kde
realizuje rozsáhlé investiční záměry obce dané dlouhodobou
koncepcí rozvoje obce.

Absolvoval střední odborné vzdělání,
pracoval v zemědělství v různých profesích
a funkcích, naposledy jako vedoucí
střediska těţké mechanizace. Počátkem
90tých let se stal podnikatelem z počátku
v dopravě, následně v ovocnářství. V roce
2000 podnikatelskou činnost ukončil a
začal pracovat v komunální politice. Od roku 2003 aktivně
pracuje v programu LEADER a velmi úspěšně
v monitorovací komisi. V roce 2004 se stal jejím předsedou a
vlastní monitoring je těţištěm práce MAS.
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Dozorčí rada
Předseda
Ing. Jiří Křemenák (1958)
Po ZŠ studium na SZTŠ v Plasích. Studium
na VŠ zemědělské, fakulta agronomická,
obor foto. Současně středisko vrcholového
sportu VŠ Slavia Praha - reprezentant
ČSSR v Judu. 1979 - 1981 základní VS
v Dukle Banská Bystrica. 1981 agronom
ZD Nečtiny. 1986 dokončení studia na
VŠZ. Od r. 1990 starosta obce Nečtiny doposud. V letech
2001 - 2004 člen zastupitelstva PK (SNK). Od r. 1999 člen
předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR. V roce 2003
ředitel soutěţe Vesnice roku v ČR. Od roku 2003 předseda
SPOV Plzeňského kraje. Od r. 2006 místopředseda SPOV
PK.

Členové
Věra Vernerová (1952)

Ing. Jaroslav Vojta (1966)

Absolventka Střední ekonomické školy
v Ţatci. Po studiu pracovala na několika
místech ekonomického zaměření. Od roku
1985 jako ekonomka v Domově důchodců
v Mašťově, v roce 1995 pak převzala
funkci vedoucí tohoto ústavu. V únoru
2005, kdy z váţných zdravotních důvodů
odstoupil z funkce starosta obce Radonice PhDr. Vladimír
Valeš, nastoupila na místo starostky této obce. Pokračuje ve
šlépějích svého předchůdce, vynikajícího organizátora a
vizionáře, zachránce kulturních památek. Zastává také funkci
místopředsedkyně Mikroregionu Radonicka. Aktivně pracuje
na rozvoji obce Radonice a celého mikroregionu.

Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze,
obor hydraulické stroje a mechanizmy. Po
studiu pracoval jako pedagog výchovného
ústavu pro děti ve Ţluticích, kde zastával
post vedoucího školy a psychoterapeuta.
Od roku 1999 je starostou Města Ţlutice.
V této funkci pracuje doposud. Dvouleté
funkční období vyuţil k realizaci významných a náročných
akcí typu „ekologického vytápění“ města Ţlutice, čímţ
prokázal odvahu a prozíravost komunálního řídícího
pracovníka. Projekt se stal úspěšnou a vzorovou realizací. Je
předsedou Svazku obcí Doupovské hory, které se snaţí o
rozvoj Touţimska, Ţluticka a Valečska.

Ing. Václav Konopík

Ing. Alena Bulínová

Po ukončení lesnické fakulty VŠLD ve
Zvolenu (1973) nastoupil jako technický
pracovník v Lesním závodě Ţlutice, kde
pracoval v různých funkcích do r. 1992. Do
r. 2000 pracoval v podnikatelském sektoru
v lesnictví. 2000 – 2003 LČR – zástupce
oblastního inspektora v Karlových Varech.
Od r. 2003 odborný lesní hospodář na lesním majetku města
Ţlutice a obce Čichalov, ředitel a jednatel společnosti Lesy
Ţlutice, s.r.o. spravující městské lesy. V roce 2007
akreditován na poradce v oboru lesnictví.

Absolventka vysoké školy zemědělské –
ekonomické. V letech 1984 aţ 1989
působila jako plánovačka JZD Nečtiny.
Poté 1989 - 1993 na postu ekonomky ZD
Manětín. Od roku 1997 podniká jako
OSVČ – účetní práce a od roku 2005 také
působí jako účetní ZD Vlastníků
Štěchovice. Od posledních komunálních voleb členka
zastupitelstva obce Štichovice

Ing. Luděk Civín
Nedodán text a foto
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Programový výbor
Předseda
PaedDr. Vladislav Krumer
(1942)
Absolvent Univerzity Karlovy (FTVS),
rigorózní zkoušky PeadDr. 1983, distanční
studium VÚT Brno, Evropský konzultant
2003, ÚZPI MZe ČR manaţer venkova
2005, vysokoškolský učitel 1965 – 1976.
Od 1977 místopředseda později předseda
České organizace ČSTV. Soukromý podnikatel 1991 – 1999,
nyní odbor investic rozvoje města Tachov. Zpracovatel
projektů pro dotace a granty domácích a zahraničních
dotačních titulů. Od 2001 posuzovatel projektu PHARE CBC
v regionu Egrensis (regionální rozvoj, operační programy a
strukturální fondy EU).

Členové
PhDr. Petr Sušanka (1938)

Ing. Jiří Křemenák (1958)

Absolvent Univerzity Karlovy FTVS – TV
Matematika, rigorózní zkouška 1970 PhDr.,
distanční studium VÚT Brno Evropský
konzultant 2003, ÚZPI MZe ČR manaţer
venkova 2005, vysokoškolský učitel,
vědecko výzkumný pracovník 1962 – 1989,
vedoucí mezinárodních výzkumných týmů
v oblasti biomechaniky sportu, autor prostorových analýz
člověka, poslední aktivita OH Soul 1998, soukromý
podnikatel 1990 – 1998, starosta obce Valeč 1999 – 2006.
Ředitel MAS Vladař, organizátor aktivit venkova na
celorepublikové úrovni a zpracovatel projektů pro dotace a
granty domácích a zahraničních titulů.

Po ZŠ studium na SZTŠ v Plasích. Studium
na VŠ zemědělské, fakulta agronomická,
obor foto. Současně středisko vrcholového
sportu VŠ Slavia Praha - reprezentant
ČSSR v Judu. 1979 - 1981 základní VS
v Dukle Banská Bystrica. 1981 agronom
ZD Nečtiny. 1986 dokončení studia na
VŠZ. Od r. 1990 starosta obce Nečtiny doposud. V letech
2001 - 2004 člen zastupitelstva PK (SNK). Od r. 1999 člen
předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR. V roce 2003
ředitel soutěţe Vesnice roku v ČR. Od roku 2003 předseda
SPOV Plzeňského kraje. Od r. 2006 místopředseda SPOV
PK.

Václav Šístek (1947)

Jan Bartoň (1949)

Absolvent Střední průmyslové školy (1962
– 1966). Po ukončení ZVS pracoval jako
programátor, matematik – analytik a
samostatný vývojový pracovník ve
výpočetním
středisku
Severočeských
hnědouhelných dolů v Mostě (1970 – 1992)
a od roku 1996 jako vedoucí investic. Po
krátkém působení ve vedení Mostecké uhelné společnosti je
jiţ v pátém volebním období starostou obce Bitozeves, kde
realizuje rozsáhlé investiční záměry obce dané dlouhodobou
koncepcí rozvoje obce.

Starosta obce Staňkovice. V této funkci
působí jiţ od roku 1990. Zabývá se
strategickými záměry obce a jejím
rozvojem.
Byl
iniciátorem
vzniku
Mikroregionu Ţatecko, jejímţ je od roku
2001 předsedou. Inicioval a realizoval
odborné pracoviště Rozvojové centrum
Mikoregionu Ţatecka, které je vybudováno ve Staňkovicích
a pracuje pro potřeby obcí mikoregionu.

Pavel Stoček (1962)
Absolvent SOU (1977 - 1980), pracoval
ve stravovacích provozech jako zástupce
a šéfkuchař do roku 1993, následně jako
skladník v IPS Karlovy Vary do 1996,
soukromé podnikání ukončil v 2000. Do
roku 2003 zaměstnán jako řidič a od 2003
- 2005 šéfkuchař Proxima s.r.o. V letech
2005 - 2007 starosta obce Struţná, poté se v rámci MAS
Vladař věnuje programu Leader. V roce 2007 absolvoval
kurz ,, Manaţera venkova“,
v roce 2008 přihlášen
k dálkovému studiu na SŠ veřejnoprávní TRIVIS
v Karlových Varech.
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Monitorovací výbor
Předseda
Jan Fronc (1952)
Absolvoval střední odborné vzdělání,
pracoval v zemědělství v různých profesích
a funkcích, naposledy jako vedoucí
střediska těţké mechanizace. Počátkem
90tých let se stal podnikatelem z počátku
v dopravě, následně v ovocnářství. V roce
2000 podnikatelskou činnost ukončil a
začal pracovat v komunální politice. Od roku 2003 aktivně
pracuje v programu LEADER a velmi úspěšně
v monitorovací komisi. V roce 2004 se stal jejím předsedou a
vlastní monitoring je těţištěm práce MAS.

Členové
Milena Kostihová (1960)

Marta Rámešová (1983)

Vystudovala střední průmyslovou školu
stavební v Kadani (1979). Pracovala ve
státním podniku Armabeton, po roce 1989
Armabeton a.s. jako stavební technik.
Zabývala
se
zpracováním
nabídek
stavebních prací do výběrových řízení,
poptávek a uzavíráním smluv s dodavateli.
V roce 2006 absolvovala vzdělávací program „Projektový
manaţer“. V lednu roku 2007 začala pracovat v Informačním
centru mikroregionu Radonicko, kde působí jako projektová
manaţerka mikroregionu.

Absolventka Obchodní akademie, po
absolvování pracovala jako asistentka
ředitele, účetní a současně lektorka
německého jazyka. Od 1/2005 pracuje na
obecním úřadě a od 10/2005 jako
koordinátora
mikroregionu
Ţatecka
v rozvojovém centru. V 12/2005 sloţila
úspěšně zkoušky na řízení projektového cyklu 2007 – 2013
se zaměřením na projekty financované z EU a ČR. 1/2006 se
stává členkou monitorovací komise MAS Vladař s úkolem
realizace projektů a její kontroly v rámci LEADER ČR a
POV.

Ing. Marie Krzáková (1979)

Romana Enzmannová (1974)

Vystudovala chemickou fakultu VUT
v Brně, obor chemie a technologie ochrany
ţivotního prostředí. Po ukončení studia
nastoupila do Aktivy a.s. v Kaznějově jako
technolog vodního hospodářství a poté
do analytických
laboratoří
divize
Ekotechnika v OKD, DPB a.s v Paskově
jako technická vedoucí oddělení hydrochemie. Od 6/2005 je
zaměstnána u Obce Nečtiny jako odborný pracovník – obor
účetnictví a financování. Profesně se zaměřuje na činnost
manaţera venkova a aktivity v monitorovacím výboru.

Studium na Střední zdravotnické škole
(1992). Vede obsluhu Infocentra v Březně,
kde se nachází veřejná knihovna, fitness a
provoz veřejného internetu. Je členkou
kulturní komise při tamním Obecním úřadě.
Podílí se na přípravách kulturních akcí
v obci. Je manaţerkou mikroregionu
Nechranicko a zabývá se zejména projektovou činností.

Pavel Stoček (1962)

Jana Kriegelová (1974)

Absolvent SOU - Karlovy Vary (1977 1980), pracoval ve stravovacích provozech
jako zástupce a šéfkuchař do roku 1993,
následně zastával místo skladníka v IPS
Karlovy Vary do 1996, soukromé
podnikání ukončil v 2000. Do roku 2003
zaměstnán jako řidič a od 2003 - 2005
šéfkuchař Proxima s.r.o. V letech 2005 - 2007 starosta obce
Struţná, poté se v rámci MAS Vladař věnuje programu
Leader. V roce 2007 absolvoval kurz ,, Manaţera venkova“
v Benešově, v roce 2008 přihlášen k dálkovému studiu na
Střední škole veřejnoprávní TRIVIS v Karlových Varech.

Absolvovala střední odborné vzdělání, obor
prodavačka smíšeného zboţí (1992), v roce
2008 zahajuje dálkové na Střední škole
veřejnoprávní TRIVIS v Karlových Varech.
Od roku 2006 aţ do nynějška pracuje jako
sekretářka MAS Vladař.
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Monitorovací výbor
Členové
PhDr. Petr Sušanka (1938)

Martin Polák (1977)

Absolvent Univerzity Karlovy FTVS – TV
Matematika, rigorózní zkouška 1970 PhDr.,
distanční studium VÚT Brno Evropský
konzultant 2003, ÚZPI MZe ČR manaţer
venkova 2005, vysokoškolský učitel,
vědecko výzkumný pracovník 1962 – 1989,
vedoucí mezinárodních výzkumných týmů
v oblasti biomechaniky sportu, autor prostorových analýz
člověka, poslední aktivita OH Soul 1998, soukromý
podnikatel 1990 – 1998, starosta obce Valeč 1999 – 2006.
Ředitel MAS Vladař, organizátor aktivit venkova na
celorepublikové úrovni a zpracovatel projektů pro dotace a
granty domácích a zahraničních titulů.

Absolvoval Gymnázium v Podbořanech
(1991 – 1995), poté studium na Fakultě
aplikovaných věd na ZČU v Plzni a
Pedagogické fakultě Technické univerzity v
Liberci. Od roku 2000 podniká v oblasti
výpočetní techniky (hardware, software,
poskytovatel
bezdrátového
internetu
v regionu Podbořanska). V rámci MAS Vladař pracuje od
února 2007 jako správce sítě, webmaster a projektový
manaţer.

Jan Borecký (1948)

Eva Danečková (1971)

Absolvent Střední zemědělské školy a
následně rekvalifikačního kurzu na
fotografa. Po absolvování základní
vojenské sluţby od roku 1970 působí jako
profesionální fotograf na volné noze aţ do
nynějška.

Absolventka Střední zdravotnické školy
(1989). Pracuje ve funkci zdravotní sestry
na území valečska. Velmi ochotně pomáhá
občanům,
zejména
starým
lidem
v jakoukoliv dobu. Iniciovala řadu opatření
ulehčujících občanům ţivot, např. dovoz
léků a jejich distribuci na OÚ Valeč. Jako
dobrovolník realizovala mnoho akcí ve prospěch valečských
dětí (maškarní plesy, Mikuláš, sportovní hry, atd.).

Finanční komise
Členové
Ing. Miroslav Pokrupa (1948)

Ing. Zdeněk Vukliševič (1956)

Vystudoval VŠE
Praha, Fakulta
národohospodářská, obor
řízení a
plánování
národního hospodářství. V
Moser Karlovy Vary zastával funkci
vedoucího odboru informační soustavy. Do
pracovní náplně spadalo řízení účetnictví,
ekonomické rozbory a statistika podniku.
Pak přešel do Druţstevního podniku výpočetní techniky
Praha. Od 1990 podnikatel v oblasti ekonomického
poradenství, účetnictví a tvorby software, zaloţil a je
jednatelem SOPOS, s.r.o. Jeho odborné kvality jsou vyuţity
v profesionalizaci finanční komise a řízení MAS, tvorbě
projektů a analytické činnosti dotací na úrovni EU a ČR.

Absolvent Střední zemědělské technické
školy ve Ţluticích (1975). 1978 - 1983
absolvoval studium při zaměstnání na
Vysoké škole zemědělské v Praze - obor
provoz a ekonomika. Od roku 1978
zaměstnán na Státním statku Lubenec jako
technik a od roku 1993 jako jednatel firmy
Lukra, spol. s r. o. Jiţ čtyři volební období pracuje v
zastupitelstvu obce Lubenec. Je předsedou TJ, starostou
honebního společenstva, členem výboru mysliveckého
sdruţení. Jeho znalosti z oblasti zemědělství vyuţívá a bude
vyuţívat MAS Vladař o.p.s. v rámci podpory zemědělců,
EAFRD a diverzifikace.

Ing. Václav Konopík
Po ukončení lesnické fakulty VŠLD ve
Zvolenu (1973) nastoupil jako technický
pracovník v Lesním závodě Ţlutice, kde
pracoval v různých funkcích do r. 1992. Do
r. 2000 pracoval v podnikatelském sektoru
v lesnictví. 2000 – 2003 LČR – zástupce
oblastního inspektora v Karlových Varech.
Od r. 2003 odborný lesní hospodář na lesním majetku města
Ţlutice a obce Čichalov, ředitel a jednatel společnosti Lesy
Ţlutice, s.r.o. spravující městské lesy. V roce 2007
akreditován na poradce v oboru lesnictví.
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Výběrová komise
Předseda
Ing. Jaroslav Vojta (1966)
Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze,
obor hydraulické stroje a mechanizmy. Po
studiu pracoval jako pedagog výchovného
ústavu pro děti ve Ţluticích, kde zastával
post vedoucího školy a psychoterapeuta.
Od roku 1999 je starostou Města Ţlutice.
V této funkci pracuje doposud. Dvouleté
funkční období vyuţil k realizaci významných a náročných
akcí typu „ekologického vytápění“ města Ţlutice, čímţ
prokázal odvahu a prozíravost komunálního řídícího
pracovníka. Projekt se stal úspěšnou a vzorovou realizací. Je
předsedou Svazku obcí Doupovské hory, které se snaţí o
rozvoj Touţimska, Ţluticka a Valečska.

Členové
Věra Vernerová (1952)

Ing. Zdeněk Vukliševič (1956)

Absolventka Střední ekonomické školy
v Ţatci. Po studiu pracovala na několika
místech ekonomického zaměření. Od roku
1985 jako ekonomka v Domově důchodců
v Mašťově, v roce 1995 pak převzala
funkci vedoucí tohoto ústavu. V únoru
2005, kdy z váţných zdravotních důvodů
odstoupil z funkce starosta obce Radonice PhDr. Vladimír
Valeš, nastoupila na místo starostky této obce. Pokračuje ve
šlépějích svého předchůdce, vynikajícího organizátora a
vizionáře, zachránce kulturních památek. Zastává také funkci
místopředsedkyně Mikroregionu Radonicka. Aktivně pracuje
na rozvoji obce Radonice a celého mikroregionu.

Absolvent Střední zemědělské technické
školy ve Ţluticích (1975). 1978 - 1983
absolvoval studium při zaměstnání na
Vysoké škole zemědělské v Praze - obor
provoz a ekonomika. Od roku 1978
zaměstnán na Státním statku Lubenec jako
technik a od roku 1993 jako jednatel firmy
Lukra, spol. s r. o. Jiţ čtyři volební období pracuje v
zastupitelstvu obce Lubenec. Je předsedou TJ, starostou
honebního společenstva, členem výboru mysliveckého
sdruţení. Jeho znalosti z oblasti zemědělství vyuţívá a bude
vyuţívat MAS Vladař o.p.s. v rámci podpory zemědělců,
EAFRD a diverzifikace.

Hana Halyová (1948)

Ing. Miroslav Pokrupa (1948)

Vzdělání střední zdravotnické, obor dětská
sestra. Po ukončení studia pracovala jako
dětská setra u lůţka, od roku 1976 jako
vedoucí sestra týdenních jeslí, od roku 1982
jako vedoucí sestra instrukčních jeslí. Od
roku 1994 jako uvolněná místostarostka
obce Březno, od 1998 jako starostka obce
Březno. Dvě volební období vyuţila ke komplexnímu řešení
rozvoje obce. Na základě svých aktivit se stala předsedkyní
Mikroregionu
Nechranicka.
Propojením
s dalšími
mikroregiony MAS Vladař vytvořila podmínky pro
rehabilitaci narušeného území dané lokality a jejímu
projektovému řešení.

Vystudoval VŠE
Praha, Fakulta
národohospodářská, obor
řízení a
plánování
národního hospodářství. V
Moser Karlovy Vary zastával funkci
vedoucího odboru informační soustavy. Do
pracovní náplně spadalo řízení účetnictví,
ekonomické rozbory a statistika podniku.
Pak přešel do Druţstevního podniku výpočetní techniky
Praha. Od 1990 podnikatel v oblasti ekonomického
poradenství, účetnictví a tvorby software, zaloţil a je
jednatelem SOPOS, s.r.o. Jeho odborné kvality jsou vyuţity
v profesionalizaci finanční komise a řízení MAS, tvorbě
projektů a analytické činnosti dotací na úrovni EU a ČR.

Stanislav Zatloukal (1953)
Vyučen jako opravář a celý ţivot
pracoval v zemědělství. Od roku 1990
podniká. Je jednatelem a majitelem firmy
EKOZASK, s.r.o. - výrobcem briket. Má
výrazný zájem o přijatelný ţivot v obci
kde bydlí a podporuje společenské
aktivity ve Velkém Hlavákově a ve
Valči. Kaţdoročně opakovaně sponzoruje
aktivity dobrovolníků, zaměřené zejména
na akce konané ve prospěch dětí.
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Mediální a propagační komise
Členové
Martin Polák (1977)

Jan Borecký (1948)

Absolvoval Gymnázium v Podbořanech
(1991 – 1995), poté studium na Fakultě
aplikovaných věd na ZČU v Plzni a
Pedagogické fakultě Technické univerzity v
Liberci. Od roku 2000 podniká v oblasti
výpočetní techniky (hardware, software,
poskytovatel
bezdrátového
internetu
v regionu Podbořanska). V rámci MAS Vladař pracuje od
února 2007 jako správce sítě, webmaster a projektový
manaţer.

Absolvent Střední zemědělské školy a
následně rekvalifikačního kurzu na
fotografa. Po absolvování základní
vojenské sluţby od roku 1970 působí jako
profesionální fotograf na volné noze aţ do
nynějška.

Jiří Procházka (1948)
Pracovník komunální sféry ve funkci
církevního tajemníka na ONV v Mostě. 20ti
letá praxe člena horské sluţby, aktivní
zájem o sport, organizátor řady aktivit
zejména v lyţování a golfu. 1990 – 1993
soukromý podnikatel (sportovní cestovní
kancelář – netradiční sporty). 1995
zakladatel občanského sdruţení „Společnost Krásného
Dvora“. Od 2001 servismen zubní ordinace. Mimo pracovní
aktivity organizátor (kupř. Goethovské dny, ţákovský golf,
Kafkova Siřem, apod.). Spolupracovník a programový
pracovník MAS Vladař.

Zasedání SR a DR Ţlutice
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Činnost MAS Vladař o.p.s.
Strategický plán LEADER na území MAS Vladař o.p.s.
MAS Vladař byla vybrána v I. kole výběru MZe mezi 48 ze 102 MAS pro financování v rámci PRV ČR
2007 – 2013, opatření IV.1.1. Místní akční skupina. Tento výběr byl schválen Státním zemědělským
intervenčním fondem dne 5. června 2008. Mezi projekty v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie na území MAS Vladař bude rozděleno cca 65 - 80 mil. Kč. MAS Vladař zároveň můţe financovat
svou činnost spojenou s realizací SPL aţ do výše 2,5 mil. Kč ročně. Vzhledem k pozdnímu startu realizace
tohoto opatření bylo moţno v roce 2008 zvládnout pouze jeden příjem a výběr projektů na základě I. výzvy
MAS Vladař (18. – 19. 9. 2008), jehoţ výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.
Seznam vybraných a nevybraných žádostí výběrovou komisí MAS Vladař I. výzva 2008
O patření III.2.1.1. O bnova a rozvoj vesnic
P.č

Název projektu

Žadatel

Suma

Kofin.

Pořadí výběru

Dotace

001. Obec Štichovice

Oprava místní komunikace v obci Štichovice

1 997 830

199 783 1 798 047

1.

002. Město T ouţim

Oprava komunikací T ouţimska, obnova čekárny na
autobusové zastávce v obci Kosmová

1 583 973

158 397 1 425 576

2.

003. Obec Staňkovice

Oprava zeleně a nákup techniky pro údrţbu obcí a zeleně OÚ
Staňkovice

1 017 009

101 701

915 308

3.

004. Obec Lišany

Místní rozhlas Lišany

589 883

58 988

530 895

4.

005. Obec Radonice

Bezdrátový veřejný rozhlas pro obec Radonice

492 543

49 254

443 289

5.

006. Město Ţlutice

Obecní rozhlas v obci Ţlutice

627 106

62 711

564 395

6.

Opatření III.2.1.1.

Celkem vybrané

6 308 344

630 834 5 677 510

Celkem podané

6 308 344

630 834 5 677 510

O patření III.2.1.2. občanské vybavení a služby
P.č

Název projektu

Žadatel

007. Obec Březno

Výstavba tenisových kurtů na parcele 341/3,4,5, 354/2 a 355

008. Mikroregion Radonicko Pořízení materiálně - technického zázemí Mikroregionu
Radonicko
Celkem
vybrané
Opatření III.2.1.1.
Celkem podané
O patření III.2.2. O chrana a rozvoj kulturního dědictví
Název projektu
P.č
Žadatel

Suma

Pořadí výběru

Kofin.

Dotace

1 100 000

110 000

990 000

770 000

77 000

0

0

1 870 000
Suma

Staţeno
ţadatelem

693 000 Vyřazeno AK
0

187 000 1 683 000
Kofin.

Pořadí výběru

Dotace

009. Obec Lubenec

Oprava kaple Panny Marie v místní části Leţky obce Lubenec

870 787

87 079

783 708

1.

010. Cesta z města, o. s.

Záchrana zbytků stavby poutního kostela sv. Blaţeje u
Branišova
Restaurování Mariánského sloupu v Radonicích

890 000

89 000

801 000

2.

237 090

23 709

213 381

011. Obec Radonice
012. Obec Rokle
Opatření III.2.1.1.

Obnova krovu a výměna střešní krytiny zámečku v Rokli

2 000 000

200 000 1 800 000

Celkem vybrané

1 997 877

199 788 1 798 089

Celkem podané

3 997 877

399 788 3 598 089

3.
Staţeno
ţadatelem

O patření III.1.3. Podpora cestovního ruchu
P.č

Název projektu

Žadatel
Opatření III.2.1.1.

Suma

Kofin.

Pořadí výběru

Dotace

Celkem vybrané

0

0

0

Celkem podané

0

0

0

O patření III.3.1. Vzdělávání a informace
P.č

Název projektu

Žadatel
Opatření III.2.1.1.

Celkem vybrané
Celkem podané

Celkem vybrané

Suma

Kofin.
0
0

8 306 221

Pořadí výběru

Dotace
0

0

0

0

830 622 7 475 599

9

Z tabulky je patrné, ţe mezi ţadatele bylo v roce 2008 rozděleno 7 475 599,- Kč mezi vybraných 9 z 12
podaných projektů. Zbylé prostředky z původně alokovaných 9 700 000,- Kč budou znovu k dispozici pro
projekty v roce 2010. V následujících letech 2009 a 2010 bude k dispozici více prostředků vzhledem k tomu,
ţe se program začal realizovat aţ v roce 2008 a ne v původně plánovaném roce 2007. Proto bude v těchto
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dvou letech přidána ke standardně přiděleným prostředkům ještě polovina alokace původně určené pro rok
2007.
Analýza rozložení dotačních prostředků na území MAS Vladař:
I. výzva
Svazek obcí Doupovské hory

2 790 971

Manětínsko - Nečtinský mikroregion

1 798 047

Mikroregion Žatecko

1 446 203

Samostatné obce Podbořanska

783 708

Mikroregion Radonicko

656 670

Mikroregion Nechranicko

0

ÚÚVÚ Hradiště

0

Celkem

7 475 599

Z analýzy rozloţení prostředků zatím není třeba dělat ţádné razantní závěry, je to spíše podklad pro
výběrovou komisi MAS Vladař o.p.s. a materiál, jeţ bude vyuţit při bilancování a stanovování priorit
v dalších letech realizace SPL. V současné době nejsou stanovena kritéria pro monitoring, tudíţ není moţno
analyzovat, jak jsou naplňovány monitorovací indikátory v jednotlivých opatřeních stanovená v SPL. Aţ
budou tato pravidla SZIF stanovena, bude třeba brat v potaz i tato kritéria, jelikoţ na základě jejich plnění
budou v letech 2010 – 2013 rozdělovány prostředky pro MAS.
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Činnost MAS Vladař o.p.s.
Spolupráce Místních akčních skupin v roce 2008

MAS Pobeskydí, z. s. p. o.

MAS Sdružení růže, o. s.

MAS Vladař o. p. s.

Prvé zmínky o metodě LEADER pronikají do ČR jiţ v letech 1999-2000.
V roce 2001 vydává MMR první publikaci o iniciativě LEADER. PhDr. Oldřich Čepelka, Omega Liberec
prostřednictvím PREPARE získává cenné informace v řadě zemí o metodě LEADER a její aplikaci na území
„staré 15tky“ EU.
V následujících letech přijíţdějí do ČR specialisté, zejména
manaţeři z Irska, Finska, Rakouska, SRN, Španělska a dalších zemí.
MMR realizuje několik seminářů. Těchto aktivit se mezi prvními MAS
účastnili i pracovníci MAS Sdruţení Růţe, Pobeskydí a Vladař.
Všechny tehdy jiţ existující MAS získávaly v období 2001-2003
nedocenitelné zkušenosti, zejména pak školení v Klatovech bylo
příkladné. Zahraniční manaţeři tohoto školení se rozjeli k jednotlivým
MAS v ČR. Zde proběhla školení na konkrétních příkladech a
speciálně zaměřená na potřeby příslušné MAS.
MAS Vladař v té době hostí irskou delegaci a získává neocenitelné
informace od přední evropské manaţerky paní Maury Walsh.
Hned následující rok organizuje, tentokrát jiţ MZe ČR, seminář,
který v průběhu jednoho roku vedla francouzská delegace. Někteří francouzští experti pracovali v Praze
trvale, jiní přijíţděli na jednotlivé semináře. Vznikl tak velmi kvalitní vzdělávací systém, který nesporně
ovlivnil urychlení a zkvalitnění zavádění myšlenky LEADER na území České republiky. Ještě dnes máme
velmi dobré pocity z průběhu a úrovně těchto školení.
V roce 2005 následovala neméně zdařilá akce. PREPARE financuje a
CpKp pod hlavičkou MZe ČR (UZPI) odborně zajišťuje –
několikaměsíční školení nových manaţerů venkova, kteří by se měli
v budoucnu zabývat iniciativou LEADER a prací na rozvoji venkova.
První běh školení měl 13 frekventantů z jednotlivých krajů. Po pěti letech
moţná neuškodí si připomenout sloţení tohoto školení. (PaedDr. Krumer,
Ing. Pospíšil, Mgr. Jarolímek, Ing. Fiala, PhDr. Sušanka,… jako jeden
z mnoha školitelů PhDr. Čepelka).
Všechny tyto aktivity postupně zajišťovaly MMR ČR a od roku 2003
pak MZe ČR, jejich instituce, jako kupř. ÚZPI (nyní ÚZEI).
Experti a specialisté z MAS Sdruţení Růţe, Pobeskydí a Vladaře cítí
skoro za povinnost poskytnuté vzdělání a získané zkušenosti předat dalším jiţ vzniklým či nově vznikajícím
MAS a to zejména těm, které nebyly vybrány mezi 48 místními akčními skupinami v 1. výběru.
MAS Vladař, Sdruţení Růţe a Pobeskydí proto podepsaly partnerskou smlouvu dne 13. 12. 2007 a svá
předsevzetí postupně realizují.
V roce 2008 bylo ke spolupráci vybráno 17 místních akčních skupin, probíhala facilitace, různé formy
školení a kde bylo třeba, pak i spolupráce přímo
v sídle většiny MAS.
Podpora vyvrcholila ve dnech 14. - 16. 7. 2008
v Nahořečicích. 23 manaţerů z 15ti MAS zde
intenzivně spolupracovalo zejména na tvorbě SPL
a činnost těchto MAS formou metody LEADER.
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Činnost MAS Vladař o.p.s.
3 MAS jsme nedoporučili k podání SPL do 2. výzvy k výběru, a proto tyto MAS samostatně odstoupily od 2.
výzvy. 14 MAS se účastnilo výběrového řízení, 13 MAS bylo vybráno. Dosaţené výsledky potvrzují, ţe
nastavená spolupráce má význam, a proto chceme ve spolupráci mezi MAS pokračovat v průběhu celého
období 2007-2013.
Dosaţené výsledky uvádíme v přiloţené tabulce, ze které je patrné, ţe spolupracující MAS se ve výběru
umístily na 1., 2., 3., 4., 10., 12., 13. … místě. K těmto výsledkům není třeba dalších komentářů. Přesto
nejsme zcela spokojeni. Je moţné pro práci metodou LEADER udělat mnohem více. Ve spolupráci budeme
pokračovat po celé období 2007 – 2013 v různých podobách.
Pro rok 2009 jsme si stanovili jako jeden z hlavních cílů:
podporu dalším 5 - 10ti MAS, které nejsou mezi 112 vybranými MAS v LEADERu 2007-2013.
Pro období 2009 – 2010 cíle:
software pro zjednodušení administrativní a kontrolní činnosti v letech 2010 – 2018 (5 let udrţitelnosti
realizovaných projektů),
příklady dobré, ale i špatné praxe z období LEADER ČR 2004 – 2006, LEADER + 2004 – 2006 a
LEADER 2007 – 2013.
Pro období 2009 – 2011 pak i další cíle:
podpora vzdělávání na venkově (školy obnovy venkova, „University venkova či Akademie“
eventuálně jiné libovolné formy vzdělávání ve venkovském prostoru, ve 13ti krajích ČR, nebo alespoň
v kaţdém NUTS II. Mobilní vzdělávací centrum,
postupné vytváření jednotlivých reálných příkladů budování environmentálních obcí na úrovni NUTS
II. respektive krajů (7 – 13 vzorových příkladů).
Vlajka MAS Vladař o.p.s.
Prvky v návrhu vlajky symbolizují:
Bílý pruh - symbolizuje čistotu myšlenek při zlepšování kvality ţivota na venkově prostřednictvím
setrvalého a integrovaného místního rozvoje. Důsledné budování partnerství, prosazování přátelských
mezilidských vztahů a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit venkovanů.
Zelený pruh - symbolizuje environmentální vtahy mezi vnějším přírodním prostředím a společenským
vývojem ve venkovském prostoru. Sepětí obcí a měst s okolní krajinou. Obnovu a rozvoj vesnic a jejich
vzhledu s důsledným dodrţováním
environmentálních přístupů.
Šest hvězd znázorňuje propojení obcí a
měst, podnikatelů, NNO a dobrovolníků z
šesti svazků obcí či mikroregionů do
jednoho celku - místní akční skupiny
MAS Vladař o.p.s.
1. Mikroregion Nechranicko
2. Mikroregion Radonicko
3. Mikroregion Ţatecko
4. Manětínsko – Nečínský mikroregion
5. Svazek obcí Doupovské hory
6. Újezdní úřad vojenského újezdu
Hradiště
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Činnost MAS Vladař o.p.s.
Živý venkov 2008
Hlavním úkolem místních akčních skupin a tedy i MAS Vladař je aktivizace občanů na území, kde MAS
působí. Jde o budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních
aktivit venkovanů.
Vyuţití metody LEADER a její aplikace při snaze o zlepšení kvality ţivota na venkově prostřednictvím
setrvalého integrovaného místního rozvoje je další hlavní aktivitou, na kterou se MAS soustřeďuje.
To nelze realizovat prostřednictvím SPL (strategický plán LEADER) tak, jak je nastaven ze strany MZe
ČR resp. spíše SZIFu. Ţádný rozvoj venkova nelze prosazovat prostřednictvím několika málo, nebo dokonce
i mnoha investic na daném území. Jedná se o komplexní integrovanou strategii území realizovanou desítkami
investičních a neinvestičních projektů
(tzv. měkkých a tvrdých) a navíc
zejména
nepřeberným
mnoţstvím
aktivit, ke kterým nepotřebujeme
dokonce ţádné finanční prostředky, ale
nastolujeme dobré přátelské vztahy mezi
lidmi.
Tuto myšlenku musíme prosazovat
tak dlouho, dokud se nám nepodaří
změnit názor MZe ČR a v návaznosti i
SZIFu.
Přitom stačí tak málo. Pouze je třeba
uznání této skutečnosti od nadřízených
úřadů za platné; za zásadní pro
dlouhodobou činnost kaţdé MAS.
Po stránce organizační pak stačí,
kdyţ bude jinak nastaven reţim
financování organizační a řídící činnosti
MAS (zálohové financování, paušály
pro některé administrativní činnosti, kupř. telefony apod. Rozsah paušálu dle návrhu SZIFu tak, aby
nevznikly domněnky, ţe můţe být financováno něco jiného, neţ SPL). Pak lze propojit u kaţdé MAS
integrovaný strategický plán území (ISPÚ), SPL a veškeré ostatní činnosti MAS ve prospěch rozvoje
venkova. MAS Vladař a kaţdá jiná MAS má zpracován ISPÚ a SPL. K těmto aktivitám mimo ISPÚ musí
zajišťovat i ekonomické podmínky a striktně je oddělovat od činnosti SPL.
Na území Sudet musí být navíc a ještě důrazněji rozšiřovány společenské aktivity, neţ kdekoliv jinde,
musíme se snaţit o oţivování tradic a v neposlední řadě o důsledná budování partnerství, prosazování
přátelských mezilidských vztahů a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních. Obyvatelstvo Sudet
totiţ nemá zakořeněny tak hluboké vztahy ke svému rodišti, ke svému okolí jako jiné oblasti ČR.
MAS Vladař sleduje u všech šesti Svazků obcí a mikroregionů od roku 2007 veškeré aktivity realizované
na území nyní jiţ 44 obcí a měst Vladaře. Zatím v převáţném procentu aktivit realizují tyto akce obce. MAS
Vladař se zaměří v letech 2009-2010 na zvýraznění účasti podnikatelů, zapojování NNO a zejména
dobrovolníků tak, jak je tomu ve většině zemí původní 15-tky EU.
Mikroregiony
Radonicko
Nechranicko
Žatecko
Doupovské hory
Manětínsko - Nečtinsko
Obce Podbořanska
Vojenský újezd Hradiště
Celkem

Pro všechny
40
69
75
48
32
19
0
283
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Ženy
6
13
20
8
4
4
0
55

Muži
7
28
21
16
4
9
0
85

Děti
18
23
37
23
16
4
0
121

Mládež
10
19
11
9
2
6
0
57

Senioři
1
3
13
4
2
2
0
25

Celkem
82
155
177
108
60
44
0
626
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Činnost MAS Vladař o.p.s.

Motto:
„Dobrovolníci jsou odváţní lidé a jsou ochotní
se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své
ruce, svou mysl a především svá srdce sluţbě
ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají
jim sílu k překonávání jejich slabostí. Odměnou
za to jim je vědomí, ţe jejich činnost má
skutečný význam. Jejich odvaha a odhodláním
měly být pro nás pro všechny inspirací k
činům.“
Z poselství generálního tajemníka OSN Kofiho Annana
k zahájení Mezinárodního roku dobrovolníků 2001.

Mikroregiony

Společenské
akce

Radonicko
Nechranicko
Žatecko
Doupovské hory
Manětínsko - Nečtinsko
Obce Podbořanska
Vojenský újezd Hradiště
Celkem

11
59
68
24
18
16
0
196

Sport pro
všechny
2
32
31
11
3
8
0
87

Dětské
sportovní
akce
6
20
25
28
10
3
0
92

Sportovně Sport kulturní
kopaná
akce
12
3
9
14
7
11
7
10
3
1
5
2
0
0
43
41

Hasiči

Rybáři

3
3
17
6
2
3
0
34

2
2
2
1
0
0
0
7

Zájezdy
Celkem
mimo obec
1
5
4
6
0
2
0
18

40
144
165
93
37
39
0
518

Neinvestiční aktivity na území Vladaře ve prospěch
jeho obyvatel se v roce 2008 rozšířily oproti
předchozímu roku o 7%. 626 akcí za rok je jiţ
pozoruhodné číslo, ale i tak je co zlepšovat.
Přihlédneme-li ke skutečnosti, ţe Vladař má 44
obcí a měst, pak některé aktivity jsou dokonce i
zanedbatelné.
Sledujeme-li udrţování tradic na území Sudet, tak i
zde dojde v následujících letech k aktivizaci
činnosti nestátních neziskových organizací (NNO),
dobrovolníků a v neposlední řadě očekáváme i
zvýšení podpory ze strany podnikatelů.
Nepředpokládáme výrazné navýšení aktivit v roce
2009 (vzhledem k současné krizi), ale jiţ v roce
2010 a spíše 2011 dojde k mnohem výraznějšímu
sjednocování lidí a budování partnerských vztahů – k výraznému navýšení dobrovolné činnosti. MAS Vladař
chce proniknout v těchto aktivitách do drtivé většiny obcí a měst svého území.
Mikroregiony
Radonicko
Nechranicko
Žatecko
Doupovské hory
Manětínsko - Nečtinsko
Obce Podbořanska
Vojenský újezd Hradiště
Celkem

Mikuláš
2
1
11
7
1
1
0
23

Poutě,
Festivaly,
Vánoce
Masopust Advent Silvestr Velikonoce Tři králové Celkem
slavnosti
koncerty
4
4
2
2
0
0
0
1
15
1
1
2
0
0
2
1
0
8
8
4
3
3
0
0
1
1
31
1
5
2
2
4
0
0
0
21
3
3
3
6
1
3
3
1
24
1
1
2
1
2
1
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
18
14
14
7
6
5
3
108
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Hospodaření MAS Vladař o.p.s.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v tisících)
Název poloţky

Stav k 1. 1. 2008
účetního období

Stav k 31. 12. 2008
účetního období

Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem

0

102

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

123

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

-21

320

2190

0

0

106

831

214

28

0

1331

320

2292

-56

-390

87

47

-143

-437

376

2682

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

376

2682

0

0

320

2292

A

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

B

Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva
A

Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem

B

Cizí zdroje
I. Rezervy celkem

IV. Jiná pasiva
Pasiva celkem
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Hospodaření MAS Vladař o.p.s.

Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v tisících)
Název poloţky

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Celkem

Náklady

A
I.
II.

Spotřebované náklady celkem

679

679

Sluţby celkem

707

707

III.

Osobní náklady celkem

1390

1390

IV.

Daně a poplatky celkem

2

2

V.

Ostatní náklady celkem

52

52

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných poloţek celkem

21

21

Poskytnuté příspěvky celkem

2

2

Daň z příjmu celkem

0

0

2853

2853

332

332

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

III.

Aktivace celkem

0

0

IV.

Ostatní výnosy celkem

22

22

0

0

31

31

VI.
VII.
VIII.

Náklady celkem
Výnosy

B
I.
II.

V.

Trţba za vlastní výkony a za zboţí celkem

Trţby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných poloţek

VI.

Přijaté příspěvky celkem

VII.

Provozní dotace celkem

2031

2031

Výnosy celkem

2416

2416

-437

-437

C

Výsledek hospodaření před zdaněním

D

Výsledek hospodaření po zdanění
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Hospodaření MAS Vladař o.p.s.
Kontroly pověřených orgánů
Ve dnech 6. – 17. 2. 2009 byla provedena v sídle společnosti kontrola FÚ v Karlových Varech za období
2006 a 2007. Kontrolované doklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mzdové listy r. 2006 a 2007
Daňová prohlášení
Rekapitulace mezd r. 2006 a 2007
Odvody daně r. 2006 a 2007
Osobní agenda zaměstnanců
Pokladní kniha r. 2006 a 2007
Kniha došlých faktur r. 2006 a 2007
Přijaté faktury r. 2006 a 2007

Kontrolou byly zjištěny nedostatky při výpočtu záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a
funkčních poţitků. Na základě tohoto zjištění byl doměřen nedoplatek 5 784,- Kč, jeţ byl následně MAS
Vladař o.p.s. uhrazen.
Dozorčí rada MAS Vladař provedla v rámci svých pravomocí a časových moţností dílčí kontrolu
účetnictví a administrativy související s činnosti Společnosti. Kontrola byla provedena dne 8. 6. 2009 v sídle
společnosti v tomto rozsahu:
1. Kontrola poskytnutých účtů
Závěr: Prověřit a provést opatření specifikovaná v zápisu o kontrole. Byl zjištěn rozpor mezi
očekávanými a skutečnými provozními náklady v pronajatém sídle společnosti (vyšší spotřeba
elektrické energie, hledat příčiny a upravit dodatkem k nájemní smlouvě). Provést audit účetnictví za
rok 2007. Audit je jiţ objednán, ale chybí dodání Výroční zprávy za r. 2007 auditorské firmě. Provést
audit účetnictví za rok 2008 do konce roku 2009.
2. Kontrola základních dokumentů společnosti
Závěr: DR opakovaně doporučuje: Provést právní rozklad dosud platné Zakládací smlouvy, upřesnit
rozsah obecně prospěšných sluţeb a upravit smlouvu tak, aby byla zjednodušena administrace
základních dokumentů Společnosti. Provést v návaznosti na upravenou Zakládací smlouvu úpravu
Statutu společnosti, tak aby byly respektovány aktuální změny a potřeby. Vypracovat přehlednou
tabulku rotace zástupců jednotlivých orgánů Společnosti.
3. Kontrola zápisů z jednání orgánů Společnosti za období od 24. 1. 2006 do 26. 8. 2008
Závěr: Tato agenda je řádně vedena a DR neshledala v této sloţce ţádné nedostatky.
4. Kontrola dokladů o důležitých rozhodnutích společnosti ze dne 24. 4. 2008
Závěr: DR neshledala v této agendě ţádné nedostatky.
5. Rozbor návrhu rozpočtu MAS Vladař, o.p.s. na r. 2008
Závěr: DR doporučuje změnu názvu výdajové poloţky návrhu rozpočtu v řádku 18 („Odměny
předsedům a členům SR, DR a předsedovi monitorovací komise“), na „Náhrady výdajů předsedům a
členům SR,DR a PV“. K této změně dále DR doporučuje vypracování interního předpisu pro
vyplácení výše uvedených náhrad.
6. Dílčí kontrola vnitřního chodu úřadu ředitele
Závěr: Činnost ředitele a zaměstnanců Společnosti je vedena v zájmu Společnosti a v souladu s čl. II.
Statutu. Při dílčí kontrole nebyly zjištěny ţádné nedostatky. DR doporučuje ve znění odst. 4. čl. VII.
Statutu Společnosti zajistit personálně funkci Organizačního manaţera. DR doporučuje v zájmu
zajištění právní jistoty Společnosti uzavřít mandátní smlouvu s některou advokátní kanceláří.
7. Odsouhlasení návrhu výroční zprávy Společnosti za r. 2007
Závěr: Definitivní odsouhlasení Výroční zprávy MAS Vladař, o.p.s. za rok 2007 bude provedeno
elektronicky po dokončení textových a grafických úprav.
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Stav hospodaření MAS Vladař k 31.12.2008
Stav
peněžních
prostředků

Pohledávky

Výnosy

Závazky

Náklady

Poštovní spoř.
Pokladna
Půjčky
Příspěvky
Různé (dotace)
Obchodní vztahy
Obchodní vztahy
Příspěvky
Různé (dotace)
Půjčky
Úvěry
Obchodní vztahy

26544,73
1864,00

Celkem

28408,73 2128241,50 2415602,92 2137605,33 2852744,78

0,00
32300,00
2054441,50
41500,00
353982,32
30600,00
2031020,60
0,00
2008938,33
128667
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MAS Vladař - 2008
Čerpání financí podle rozpočtu a etap (SPL)

I. Etapa

Rozpočet na rok
2008

Plán I. Etapa

Čerpání

Rozdíl

001

Aktualizace SPL

0,00

0,00

0,00

003

Kancelářské potřeby

69 991,00

3 056,00

0,00

004

Poštovné, telefonní a internetové poplatky

76 058,00

10 269,00

0,00

005

Nájem, energie, voda, plyn

73 440,00

0,00

0,00

006
007

Kancelářské vybavení
Vzdělávání členů MAS

371 800,00
116 100,00

0,00

0,00

600,00

0,00

008

Vzdělávací akce pořádané MAS

58 606,00

3 606,00

0,00

009A

Osobní

1 102 178,00

110 338,00

0,00

009B

Cestovní náklady

010

Propagace SPL a MAS

125 400,00

0,00

0,00

011

Poradenské a odborné služby

220 000,00

0,00

0,00

2 213 573,00

127 869,00

0,00

II. Etapa
001
003

Aktualizace SPL

0,00

Plán II. Etapa

0,00

Čerpání

0,00
Stav roz. po
etapách

Rozdíl

0,00

15 000,00

-15 000,00

Kancelářské potřeby

33 468,00

22 349,40

11 118,60

0,00
47 641,60

004

Poštovné, telefonní a internetové poplatky

32 895,00

22 806,00

10 089,00

53 252,00

005

Nájem, energie, voda, plyn

36 720,00

36 720,00

0,00

36 720,00

006

Kancelářské vybavení

310 900,00

135 668,90

175 231,10

236 131,10

007

Vzdělávání členů MAS

57 750,00

0,00

57 750,00

116 100,00

008

Vzdělávací akce pořádané MAS

27 500,00

17 566,00

9 934,00

41 040,00

009A

Osobní

495 920,00

492 798,60

3 121,40

609 379,40

009B

Cestovní náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Propagace SPL a MAS

97 700,00

9 710,50

87 989,50

115 689,50

011

Poradenské a odborné služby

150 000,00

36 711,50

113 288,50

183 288,50

789 330,90

453 522,10

1 439 242,10

1 242 853,00

III. Etapa

Plán III. Etapa

Hlašení po
změnách

Čerpání
rozpočtu na
konci roku

Čerpání

001
003

Aktualizace SPL

0,00

0,00

Kancelářské potřeby

33 467,00

47 642,00

0,00
49 337,00

-1 695,00

004

Poštovné, telefonní a internetové poplatky

32 894,00

53 252,00

18 476,00

34 776,00

005

Nájem, energie, voda, plyn

36 720,00

36 720,00

36 720,00

0,00

006

Kancelářské vybavení

60 900,00

236 131,00

416 870,50

-180 739,50

007

Vzdělávání členů MAS

57 750,00

116 100,00

0,00

116 100,00

008

Vzdělávací akce pořádané MAS

27 500,00

41 040,00

10 345,00

30 695,00

009A

Osobní

495 920,00

609 379,00

697 526,90

-88 147,90

009B

Cestovní náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

010

Propagace SPL a MAS

27 700,00

115 690,00

143 640,00

-27 950,00

011

Poradenské a odborné služby

70 000,00

183 289,00

38 143,90

145 145,10

842 851,00

1 439 243,00

1 411 059,30

28 183,70

2 213 573,00

2 185 389,00

28 184,00

Čerpání rozpočtu po etapách na konci roku

0,00

Čerpaní plán - skutečný stav financí čerpání ročního rozpočtu na každou etapu
Plánované výdaje na III. etapu - předpokládané výdaje pro provoz
Plán - plánované výdaje při sestavování rozpočtu na jednotlivé etapy
Stav rozpočtu po etapách
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2008 (v tisících)
Název položky

Stav k 1.1.2008 účetního
období

Aktiva
A.Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem
I.Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva
Pasiva celkem

Stav k 31.12.2008
účetního období

0
0

102
0
123
0
-21
2190

0
320
106
214
320

831
28
1331
2292

-56
87
-143
82

-390
47
-437
376

376
0
320

2682
2292

Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2008 (v tisících)
Název položky
A. Náklady
I. Spotřebované náklady celkem
II. Služby celkem
III. Osobní náklady celkem
IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmu celkem
Náklady celkem
B. Výnosy
I. Tržba za vlastní výkony a za zboží celkem
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek
VI. Přijaté příspěvky celkem
VII. Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění
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Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

679
707
1390
2

679
707
1390
2

52

52

21
2
0
2853

21
2
0
2853

332
0
0
22

332
0
0
22

0
31
2031
2416

0
31
2031
2416

-437

-437
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Příloha k účetní závěrce za účetní období 2008
I. Obecné údaje o společnosti
Název společnosti:
MAS Vladař o.p.s.
Sídlo společnosti:
Husova 153
364 55 Valeč
Právní forma:
Obecně prospěšná společnost
IČ:
264 04 818
Registrace:
Obecně prospěšná společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u
Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 93, dne 1. února 2006.

Společnost byla zřízena jako neziskový samostatný právní subjekt za účelem zajišťování těchto
obecně prospěšných služeb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
Realizace metody Leader a programu EU EAFRD na území regionu
Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
Služby při financování projektů k rozvoji regionu
Posuzování projektů k rozvoji regionu
Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu
Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu
Součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu
Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu
Provoz informačního centra - koordinace a rozvoj
Atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb
Činnosti spojené se spoluprací s orgány státní správy a samospráv při spolupráci na rozvoji regionu
Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu

Doplňkovou činnost společnost nevykonává.
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Orgány společnosti:
Společnost má zřízenu správní radu a dozorčí radu. Členy správní rady k 31. 12. 2008 byli:







Jan Bartoň - předseda
Hana Halyová
Zdeněk Vukliševič
Jan Fronc
Ivo Husinecký
Václav Šístek

Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2008 byli:







Jiří Křemenák – předseda
Jaroslav Vojta
Věra Vernerová
Luděk Civín
Václav Konopík
Alena Bulínová

Funkci ředitele společnosti vykonává PhDr. Petr Sušanka.

Zakladatelé
Zakladateli jsou následující osoby:











Radan Večerka
Věra Vernerová
Hana Halyová
Jaroslav Vojta
Ivo Husinecký
Václav Lamka
Bohumil Skoupý
Pavel Suk
Zdeněk Vukliševič

Každý ze zakladatelů společnosti se zavázal v zakládající smlouvě k počátečnímu vkladu do společnosti.
Povinnost splatit počáteční vklad není splněna ve výši Kč 12.000,-..

Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2008

Stránka 23 z 28

II. Účetní metody, obecné účetní zásady, 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 2008. Účetní jednotka účtovala v souladu
s účetními metodami stanovenými § 4, odst. 8 zákona o účetnictví.
Odpisový plán účetních odpisů účetní jednotka sestavila tak, že stanovila předpokládanou dobu životnosti
konkrétního majetku. Vstupní cenu majetku vydělila počtem uvedené doby odepisování v měsících a účetní
odpisy pak činí poměrnou část vstupní ceny majetku za každý kalendářní měsíc.
Pro daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku použila účetní jednotka metodu lineárních odpisů dle
zákona o dani z příjmů. Dlouhodobý nehmotný majetek je daňově odepisován rovnoměrně.
Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2008.
Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob.
Minimální výše ocenění jednotlivé položky samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí s dobou
použitelnosti delší než jeden rok pro účetní zahrnutí do dlouhodobého hmotného majetku je stanovena
v hodnotě Kč 40 000,-. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než
jeden rok v ocenění do této výše se považují za drobný hmotný majetek a je o nich účtováno jako o
zásobách. Tento majetek je evidován v operativní evidenci.
Minimální výše ocenění jednotlivé položky nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok
pro účetní zahrnutí do dlouhodobého nehmotného majetku je stanovena v hodnotě Kč 60 000,-. Nehmotný
majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění do této výše se považuje za drobný nehmotný
majetek a je o něm účtováno jako o službách. Tento majetek je evidován v operativní evidenci.
Způsoby oceňování jednotlivých položek majetku a závazků se řídí příslušnými ustanoveními zákona o
účetnictví.
Účetní jednotka nevlastní žádné majetkové účasti ani jiné cenné papíry, a to ani prostřednictvím jiných osob.
Účetní jednotka nemá závazky s dobou splatnosti delší 5 let.
Cizí měny jsou přepočítávány denním kurzem ČNB.
Účetní jednotka nemá závazky, které by nebyly obsaženy v rozvaze.
Účetní jednotka nemá povinnost oceňovat reálnou hodnotou.
Účetní jednotka nevytváří opravné položky a rezervy.
V účetní jednotce se nevyskytují žádné odchylky od účetních metod.
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí účetního softwaru ByznysWin.
Archivace účetních záznamů probíhá v souladu s § 31 a 32 zákona o účetnictví v příručním archivu účetní
jednotky a dále je s nimi nakládáno v souladu s dalšími právními předpisy.
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III. Přehled závazků pojistného na sociálním pojištění a veřejném zdravotním pojištění
K 31. 12. 2008 neměla společnost evidovány splatné závazky.

IV. Výsledky hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Společnost dosáhla v roce 2008 následujících výsledků hospodaření před zdaněním pouze v hlavní činnosti:
Kč – 437 141,86

Celkem

V. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců, osobní náklady
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2008 činí 5.
Jeden ze zaměstnanců uvedených v průměrném přepočteném evidenčním počtu zaměstnanců vykonává
funkci ředitele společnosti.

Přehled o výši osobních nákladů společnosti za rok 2008 udává následující tabulka:
Tabulka č. 3 - Osobní náklady (Kč)
Položka

Kč

Mzdové náklady

1 065 854,-

Zákonné sociální pojištění

324 553,-

Ostatní sociální pojištění

0,-

Zákonné sociální náklady

0,-

Ostatní sociální náklady

0,-

Celkem

1 390 407,-

VI. Výše odměn statutárních zástupců
Členům správní a dozorčí rady podle zákona o obecně prospěšných společnostech nepřísluší odměna za
výkon jejich funkce.
Členům statutárních a kontrolních orgánů nebyly poskytnuty zálohy ani úvěry.

VII. Účast členů statutárních a kontrolních orgánů v jiných osobách
Nebyla
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VIII. Způsob zjištění základu daně, daňové úlevy
Řádek 10 daňového přiznání
Výsledek hospodaření na tomto řádku představuje rozdíl mezi výnosy zaúčtovanými na účtech účtové třídy 6
a náklady zaúčtovanými na účtech účtové třídy 5, s výjimkou účtů účtové skupiny 59 - Daň z příjmů.
Účtová třída 6

Kč 2 415 602,92

Účtová třída 5

Kč 2 852 744,78

Výsledek hospodaření

Kč - 437 141,86

Řádek 40 daňového přiznání
Částka na tomto řádku zahrnuje náklady spojené s hlavní činností

Řádek 101 daňového přiznání
Na tomto řádku jsou uvedeny příjmy, které nejsou u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem
podnikání, předmětem daně. Konkrétně se jedná o úroky z vkladů na běžných účtech, příjmy z dotací a
jiných forem státní podpory a podpory z rozpočtů obcí a krajů a z prostředků poskytnutých z rozpočtu
Evropské unie, a příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady vynaložené
v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší.

Řádek 110 daňového přiznání
Na tomto řádku jsou uvedeny osvobozené příjmy – členské příspěvky.

Řádek 300 daňového přiznání
Částka na tomto řádku představuje slevu podle § 35 odst. 1 ZDP – nejsou.

IX. Doplňují údaje k položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Účet 022 – Samostatné movité věci – částka na tomto účtu představuje majetek pořízený z dotace
LEADER – kopírka a počítač.
Účet 221 – Účty v bankách – Částka na tomto účtu zahrnuje zůstatek dvou běžných účtů. Jedná se o
provozní běžný účet (zůstatek Kč 1.864,00) a jeden projektový běžný účet s účelově určenými prostředky na
realizaci projektu LEADER (zůstatek Kč 5.843,86).
Účet 231 – Krátkodobé bankovní úvěry – jedná se o úvěr čerpaný na předfinancování projektu LEADER.
Účet 314 – Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby – částka ve výši Kč 31 869,- na tomto účtu
představuje zaplacené zálohy na energie spojené s využíváním nájemních prostor v sídle společnosti.
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Účet 378 – Jiné pohledávky – částka na účtu představuje pohledávky z titulu nesplacených
zakladatelských vkladů a nevyúčtované poskytnuté prostředky na energie v předcházejícím sídle
společnosti.
Účet 379 – Jiné závazky – částka na účtu „379 – Jiné závazky“ ve výši Kč 501 594,28,- představuje
závazky z titulu poskytnutých půjček ( Kč 500.000,-) a nedoplatek za vyúčtování energií.
Účet 388 – Dohadné účty aktivní - částka na účtu zahrnuje částku dohadu na obdrženou dotaci projektu
LEADER v roce 2009
čet 389 - Dohadné účty pasivní – částka na účtu odhad nevyúčtovaných energií spojených s využíváním
pronajatých prostor sídla společnosti za druhou polovinu roku 2008.
Pohledávky po lhůtě splatnosti:

Kč

5 142,--

Závazky po lhůtě splatnosti:

Kč 14 272,--

X. Přijaté dotace, příspěvky a dary
Za účetní období 2008 získala účetní jednotka jako nositel projektů dotace a příspěvky uvedené
v následující tabulce. Jednalo se o provozní dotace. Rozdíl mezi zúčtovanými nároky a obdrženým
prostředky je způsoben časovým nesouladem mezi účetním obdobím a monitorovacími obdobími u
jednotlivých projektů a způsobem vyplácení podpory (dopředu či zpětně).
Tabulka č. 6 - Přijaté dotace a příspěvky (Kč)

Poskytovatel

Ústecký kraj- odbor
regionálního rozvoje

Program rozvoje venkova –
Osa IV. LEADER - opatření
IV.1.1. místní akční skupina

Zúčtované
nároky
celkem

Obdrženo celkem

Účel

100 000,-

100 000,-

Dotace na pracovní místo

723 772,-

Administrace projektu
0,--

XI. Způsob vypořádání výsledku hospodaření předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření (zisk) za účetní období 2006 ve výši Kč 69 164,38 byl v plné výši převeden v roce
2007 do rezervního fondu společnosti.
Výsledek hospodaření (ztráta) za účetní období 2007 ve výši Kč – 143 026,- byl zčásti uhrazen rezervním
fondem.
V roce 2007 účetní jednotka využila prostředky ve výši Kč 84 000,- plynoucí z položky snižující základ daně
podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů uplatněné v roce 2006
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XII. Události mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky
K žádným událostem nedošlo.
.

Datum sestavení:
Osoba odpovědná za sestavení:
Odpovědná osoba:

27. 3. 2009
PhDr. Petr Sušanka
Jan Bartoň
jméno, příjmení
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