








Zpracováno v souladu s
vyh|áškou ó, 504/2002 sb.
Ve znění pozdějších
předpisů

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

RozVAHA

sestavená k 3'1.12. 2016
(v tisících Kč)

26404818

úenoúet-ot

Název a sídlo účetní jednotky

MAS Vladař o,p,s.

karlovarská 6
36453 Valeč

právníforma

AKTlVA řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet, období

2
A. Dlouhodobý majetek celkem 001 87
A.ll. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 2 554 2 258
J, Stavby (021) 013 2 387 2 091
4 Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 014 167 167
A.lV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem o29 -2 467 -2 258
6 stavbám (081) 035 _2 300 -2 091
7. samostatným hmotným movihl,m věcem a souborům hmotných. (082) UJb lO// 167



B. Krátkodobý majetek celkem o41 645 6 544

B.l. Zásoby celkem 042 98 97

1 Materiál na skladě (112\ 043 98 97

B.ll, Pohledávkycelkem 052 128 1 o72

1 odběratelé 31 053 ó

4, Poskytnuté provozní zá|ohy 314 056 12 r)

9. ostatní přímé daně 342 061 11

17. Jiné pohledávky 378 069 4R

'|8. Dohadné úóty aktivní 388 070 97 1 051

B,lll. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 418 5 370

Peněžní prostředky v pokladně (211\ 073 42 70

2 Peněžní prostředky na účtech (221\ 075 376 5 300

B.lV- Jiná aktiva celkem 08,1 1
^

1 Náklady příštích období (381) 082 1 5

AKTIVA CELKEM ř.1 + 41 085 732 6 544

PREMIER system ver. X6,1 O..



PASlVA
řádek

b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet, období

J 4

A Vlastní zdroje celkem 086 1 00B 117

A.l. Jmění celkem 087 263 174

1 Vlastníjmění (901) 088 105 18

2. Fondy (91 1) 089 158
,l 56

A,ll. Výsledek hospodaření celkem 091 1 271 1 291

1 Účet hospodářského výsledku 092 -20

2. Hospodářský tnýsIedek ve schvaIovacím řízení (931) 093 -41

J. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 094 1 230 1 271

B Cizi zdroje 095 1 740 7 661

B.ll Dlouhodobé závazky cel kem 098 12 6

6. Dohadné účty pasivní (389) 104 12 6

B.lll. Krátkodobé závazky celkem ,106 1 728 / oll

1 DodaVatelé 321) 107 2 48

4. Ostatní závazky 325) 1 
,10 J

5. Zaměstnanci 331 ) 111 312

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333) 112 -4

7 . Závazky k inst. soc, zabezpeóení a zdrav, poj. 336) 11nl lJ 129

9. ostatní přímé daně 342) 1í5 45

11 ostatní daně a pop|atky (345) 117 1 4

12 Závazky ze Vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 1 
,l8 325 6 066

17 Jiné závazkY (379) 123 1 400 1 008

B.lV. Jiná pasiva celkem 130 44

Výdaje příštích období (383) 131 44

PASlVA CELKEM (ř,86+95) 134 732 6 544

Razítko: Podpis odpovědné osoby: _-| Podpis osoby odpovědné za sestavení: okamŽik sestavení

MAS WdtsnŘ o#,*{o,"'Ryšavý 27,06,2017



Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb
ve znění pozdějších
předpisů

Úóetní .iednotka doručí:

vÝwazzlsKu A zTRÁTy

sestavený k 31 .12.2016
(v ce|ých tis. Kč)

NázeV a sídlo úóetní.jednotky

MAS Vladař o.p.s.

karlovarská 6
36453 Valeč

právníforma
,lx příslušnému finančnímu
orgánu

lčo
26404818

Název ukazatele
Činnosti

hlavn í hospodářská celkem
É b 7

A.
l.

1.

3.

4.

5,

6,

lll,
10,

11,
lJ

15,

17

20,

22,

Vl.

zo.

Vll,
28.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodáVek

Opravy a udržování
CestoVné
NákIady na reprezentaci
ostatní sIužby

Osobní náklady
Mzdové nákIady

Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Daně a poplatky

Ostatní náklady
odpis nedobytné pohledáVky

Dary

Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a...
Odpisy dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté č|enské příspěVky a příspěvky Zúčtované mezi org. složkami
Náklarlv calkpm

3 780
802
186

1

85
28

502
2 844
2 168

675
1

4
4

13
4
2
7

89
87

2
28
28

3 780

3 780
802
186

1

85
28

502
2 844
2 168

675
1

4
4

lJ

4
2
7

89
a7

2
zó
zo

3 780



Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb
ve znění pozdějších
předpisů

Účetní jednotka doručí:

vÝwezzlsKu A zTRÁTy

sestavený k 31 ,12.2016
(v celých tis, Kó)

NázeV a sídlo účetní jednotky

MAS Vladař o.p.s.

karlovarská 6
36453 Valeč

právní forma

1 x příslušnému finančnímu
orgánu

lČo
26404818

Název ukazatele
Cinnosti

hlavní hospodářská celkem
Á o 7 ó

B, Výnosy
l. provozní dotace
1. Provozní dotace
ll přijaté příspěvky
4. Přijaté óIenské příspěvky
l|l, Tžby za vlastní výkony a za zboži

íržby za Vlastní Výkony azazboží
|V, ostatní výnosy
7. Výnosové ůroky
10. Jiné ostatní \^ýnosy

V. Tžby z prodeje majetku
'13, Tržby z prodeje materiá|u

Výnosy celkem
C. Hospodářský v,ýsledek před zdaněním
D. L{ncnarlářckr? rn?clarlak nn zr{anĚní

3 759
3 360
2 ?Ao

117
117
189
189
VJ

1

92
1

1

3 760
-20
-2o

3 759
3 360
3 359

117
117
189
189
93

1

92
1

1

3 760
-20
-2o

Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné za sestavení: Datum sestavení:

27 062017



Příloha k účetni závérce za účetní o!dobí20l6

1. Obecné údaje o společnosti

Název společnosti: MAS Vladař o.p.s.

SÍdlo spoleČnosti: Karlovarská 6,364 53 Valeč

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

rčo: 264 04 818

Datum zápisu: 1. února 2006,

Registrace: Spotečnost je zapsána v rejstříku obecně prospěŠných spoleČností
vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 93

Obecně prospěšné služby:

- koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
- realizace metody Leader a programu EU EAFRD na území regionu
- rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
- vyUáření norných forem a možnostíekonomického a turistického využití krajiny
- ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu
- 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
- příprava informačních a metodiclc,ich 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
- 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
- součinnost se zahraničními subjeKy majícívztah k regionu či k metodě LEADER
- vzdělávání dospělých

Doplňkovou činnost společnost nevykonává.



sTATUTÁRNí oneÁnv n vrorní spolrčnosrr:

Ředitel společnosti: Ing. Josef Ryšarni x

Martin Polák rezignoval na post ředitele k 30. 4, 2015. Na základě rozhodnutí správní rady ze
dne 28. 4.2015 funkci ředitele od 1. 5. 2015 vykonává Ing. Josef Ryšavý,

Správní rada k 31. 12. 2016 (9 čIenů):

Předseda:

členové:

Předsedkyně:

členové:

Jan Fronc

Ing. Čestmír Novák
Ing. Zdeněk Vukliševič
Antonín Stádniclcý
Miroslav Dorňák
Bohumil peterka

Ing. Karel Honzl
Ing. Jaroslav Vojta
Luboš Pilný

Maftina Baftošová

Ing. Václav Konopík
Bc. Miloslava Křimská
Milena kostihová
Jana Krond'áková
Ing. Jana Fišerová

Dozorčí rada k 31. 12. 2016 (6 členů):

zakladatelé:

Zakladateli jsou následující osoby:
. JUDr, Radan Večerka
. věra vernerová
. Ing, Jaroslav Vojta
. Ivo Husineclcý
. Ing. Zdeněk Vukliševič
. Ing.Zdeněk Mach
. Jan Fronc
. Mgr, František Kuna - vymazáno z OR 18.3.2016
. PhDr. Petr Sušanka - vymazáno z OR 11.11.2016

Každý ze zakladatelů společnosti se zavázal v zakládající smlouvě k počátečnímu vkladu do společnosti. Všechny
vklady jsou splaceny.



pracovníci:

počet zaměstnanců, osobní nákladv

Rok 2o,12 2o13 2o14 2o15 2o16
Průměrný počet zaměstnanců: 4 4 3 3 6

z toho: řídících pracovníků 1 1 1 1 1

osobní nák!adv celkem 1 645 tis. Kč 1 590 tis. Kč í 792 tis.Kě 1 244 tis. Kč 2 844 tis. Kč
Z toho: Mzdové náklady

Náklady na poj.soc + zdr.
sociální nákladv

1 230 tis
415 tis

0 tis

Kč
Kč
Kč

1 199 tis. Kč
391 tis. Kč

0 tis. Kč

1 342 tis. Kč
45O tis. Kč

0 tis, Kč

93B tis. Kč
306 tis. Kč

0 tis. Kč

2 '168 tis. Kč
675 tis Kč

0 tis, Kč

Jeden ze zaměstnanců uvedených v průměrném přepočteném evidenčním počtu zaměstnanců vykonává funkci
ředitele společnosti.

,Za rnýkon funkce člena správní a dozorčí rady může jejím členům příslušet odměna. O odměně rozhodují zakladatelé.
Členům správní a dozorčí rady může obecně prospěšná společnost poskytnout dále náhradu rnýdajů do výše určené
příslušným právním nebo vnitřním předpisem společnosti. Clenům statutárních a kontrolních orgánů nebyly
poslqrtnuty půjčky.

Z. Účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování

Účetnictví účetní jednotky bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetniďví 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 2016, Účetníjednotka účtovala v souladu s účetními metodami
stanovenými § 4, odst. 8 zákona o účetniďví.

Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí účetního softwaru Premiér systém.

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Rozvahovlím dnem je 3LI2.2OI6.

Archivace účetních záznamů probíhá v souladu s § 31 a 32Zákona o účetniďvív příručním archivu účetníjednotky a
dále je s nimi nakládáno v souladu s dalšími právními předpisy.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění:

. dlouhodobý hmotný majetek 40.000,- Kč

. dlouhodobý nehmotný majetek 60,000,- Kč

. technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 40,000,- Kč

. technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 40.000,- Kč

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.

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.

Způsoby oceňováníjednotlivých položek majetku a závazků se řídípříslušnými ustanovenímizákona o účetnicťví,



odpisouý 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.

U staveb realizovaných na pronaja§7ch pozemcích byla doba odpisu stanovena po dobu trvání nájemnísmlouvy.

V případě účtování odpisů majetku pořízeného z dotací a grantů se po zaúčtování odpisu proti ÚČtu oprávek sníŽÍ výŠe
vlastního jmění o částku odpisu a současně se zvýší účet jiné ostatní uýnosy.

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,

2.2. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob a náklady související s
pořízením.

o bezúplatně převzatých zásobách určených pro hlavní činnost společnosti je vedena operativní evidence s uvedením
osoby a místa jelich předáníjiným subjektům.

Zásoby pořízené vlastní činnostíjsou oceňovány vlastními náklady. Součástí oceněníje přímý materiál, přímé mzdy a

poměrná část nepřímých nákladů, Keré se vztahují k zásobám vytvářenými vlastníČinnostÍ.

Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob.

2.3. Peněžní prostředky a ceniny

Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami.

2.4. Pohledávky

pohledávky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Účetníiednotka nevyWáří opravné poloŽky a rezervy.

2.5. Závazky

Závazh1 jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost nepřevzala závazky za jiné subjekty.
Společnost neeviduje žádné závazky s dobou splatnosti delší než 5 let,

2.6. Používané cizí měny v účetnictví

Cizí měny jsou přepočítávány denním kurzem ČNB. Hodnota finančních prostředkŮ, závazků a pohledávek

vyt<azovaňýc-tr r :r.t'z.zoro a evidovaných v cizí měně vyhlašované ČNB je přepočítána směnným kursem ČNB
platným ke dni 31.12,2016.

2.7. Fondy a vIastní jmění

Na účtech vlastního jmění společnoď účtuje o hospodářském nisledku, majetku pořízeném z prostředkŮ grantŮ, o
darovaném majetku a materiálu,



3. Doplňující informace k vybraným údajům z účetní závěrky společnosti

3.1. Dlouhodobý majetek

V roce 2016 nebyl zařazen žádný dlouhodobý majetek

(hodnotyjsou v tis. Kč)

3.2. Leasing

V roce 2016 společnost neevidovala žádný leasing ve svém účetnictví,

3.3. Zásoby

K 31.12,2016 společnost eviduje ve svém účetnicWízásoby ve výši 96 tis. Kč.

Stav
k 31,12.2015

přírůstek Ubvtek Stav
k3L.!2.2oL6likvidace prodei Převod

Nehmotný majetek o 0 o o o 0

z toho:
Nehmotný 0 0 0 0 0 0

Hmotný maietek 2 554 0 0 0 296 225B
z toho:
Pozemkv 0 0 0 0 0 0

Stavby z3B7 0 0 0 296 2 09I
samostatné
movité věci a soubory
movitúch věcí

167 0 0 0 0 I67

základní stádo 0 0 0 0 0 0

NedokončenÝ dl. mai. 0 0 0 0 0 0

Ce!kem 2554 0 0 o o 2258
(hodnotyjsou v tis. Kč)

Oprávky Stav
k 31.12.2015

přírůstek Ubvtek Stav
k 31.12.2016likvidace prodei Převod

Nehmotný majetek

z toho:
Nehmotný 0 0

HmotnÝ maietek 2 467 87 296 2 25B

z toho:
Stavby 2 300 87 296 2 09I

samostatné
movité věci a soubory
movitvch věcí

167 167

základní stádo
Nedokončený dl. mai.
Celkem 2 467 a7 296 2258



Krátkodobý finanční
maietek

Stav
k31.12.2oL2

Stav
k 31.12.2013

Stav
k3t.L2.zo14

Stav
k 31.12.2015

Stav
k 31.12.2016

peněžní nrostředkv 1 tis. Kč 44 tis. Kč 42 tis, Kč 70 tis. Kč

Ceninv
učtv v bankách 1tis. Kč 2 tis. Kč 8 tis. Kč 376 tis, Kč 5 300 tis. Kč

Celkem 2 tis. Kč 2 tis. Kč 52 tis. Kč 418 tis.Kč 5 37O tis. Kč

v tis, K,

3.4. Krátkodobý finanční majetek

(hodnoty jsou v tis

3.5. Pohledávky

(hodnotyjsou v tis, Kč)

Poskytnuté provozní zálohy a záIohy na zásoby
Částta na tomto účtu představuje zaplacené zálohy na energie spojené s využíváním nájemních prostor v sídle
společnosti.

Stát - ostatní daně a poplatky
Jedná se o pohledávku z titulu daně z příjmů ze závislé činnostizaměstnanců,

Dohadné účty aktivní
Na tomto účtu jsou zachyceny dohady na výnosy související s vyúčtováním projektů, které byly nebo budou
provedeny v následujícím účetním období.

Ke 31.12.2016 nemá společnost žádné pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným zpŮsobem.

3.6. Krátkodobé závazky

Krátkodobé poh!edávky Stav
K3L.L2.2ol2

Stav
K 31.12.2013

Stav
K31.1z.2ol4

Stav
K 31.12.2015

Stav
K 31.12.2016

pohledávky z obchodního
stvku - odběratelé

5 70 131 8 0

ooslMnuté orovozní zálohv 26 82 12 12 6

ostatní oohledávkv 0 0 0 0 0

oohledávkv za zaměďnanci 0 3 0 0 0

stát-daňzoříjmu 0 0 0 0 0

stát - ostatní daně a
nonlatkv

0 2 2 11 U

Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním
roznočtem

0 U 0 0 0

iiné oohledávkv 0 39 0 0 15

dohadné účty akivní 607 907 I 734 97 1 051
cELKEM 638 1 103 1 879 128 t o72

Krátkodobé závazky Stav
k31.l2.2ot2

Stav
k 31.12.2013

Stav
k3t.L2.2ol4

Stav
k 31.12.2015

Stav
k 31.12.2016

závazky z obchodních vztahů
- dodavatelé

4 2 63 2 48

nřiiaté zálohv 0 0 0 0 0

ostatní závazkv 2 0 0 0

závazl<y
k zaměstnancům+ostatní záv.
k zam.

62 U 0 30B

závazl<y k institucím soc
zabezpečení a veřejného
zdravotního poiištění

33 0 0 0 129

stát - daňové závazkv a 2 38 0 0 49



dotace
Závazky ze vztahu k rozpočtu
orgánů územních samospr.
celků

0 0 100 325 6 066

iiné závazkv 906 B12 I 296 1 400 1 00B
krátkodobé bankovní úvěrv 0 1 48B 1 611 0 0
dohadné účtv oasivní 0 I52 12 72 6
ostatní krátkodobé finanční

vlipomoci
0 0 0 0 ll

cELKEM 1 009 2495 3082 L740 76ll
(hodnoUjsou v tís, K,

závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků
Položka představuje závazek z títulu nevyčerpaných dotací.

Jiné závazky
Cástka na ú&u představuje závazbl z titulu přijatých půjček:

Pan Ryšavý 1.000 tis. Kčpanízeidlerová 8 tis. kč

Krátkodobý bankovn í úvěr
Kontokorentní účet od České spořitelny nebyl ke konci roku čerpán.

Dohadné účty pasivní
Jedná se o dohad na elektrickou energii za rok2076.

3.7. Vlastní zdroje datumy

Níže uváděné hodnoty jsou v tis, Kč,

Správní rada schválila ÚČetní závěrku společnosti za účetní období roku 2015, ve kterém byla vykázána
ztráta ve \^ýŠi 41 465,77 Kč, která byla v souladu s rozhodnutím správní rady ponechán na účlu ztrát
minulých období.

Jmění celkem Výsledek hospodaření
celkem

V!astní
ztlrutia

dotace na
investice

dary
nemov. a

zásob

zakladatel
ské vklady

Fondy
Výsledek

hospodaření

Neuhrazená
ztráta

minulých
období

stav k 1.1.2016 87 0 18 158 -4L -1 23o -1 oo8
zuctovanl
lospodářského o
vysledek nospodařeni
za rok 20160 -20 -20
iryřazenízásob -2
vyl ozšl ll l ll l lull lel lu
majetku, odpisy,
poskytnuté dary

-B7 -87

>řeúčtování 0

'fav K 5L.Lz.zvLo o o 18 156 _61 -L z3o _1 1t^,



3.8. Dotace a přijaté dary
Přehled přijatých dotací

Za účetní období 2016 získala účetní jednotka jako nositel projektů dotace a příspěvky uvedené v následující tabulce.
]ednalo se o provozní dotace. Rozdíl mezi zúčtovanými nároky a obdrženými prostředky je způsoben časouým
nesouladem mezi účetním obdobím a monitorovacími obdobími u jednotlivých projektů a způsobem vyplácenípodpory
(dopředu či zpětně).

Popis obdrženo kč středisko
Dotace - Fond zdroje 1 000 000,00 2500000

Dotace - Karlovarský kraj 280 000,00 300000

Dotace - Min.práce a soc.věcí 221,87oo,oo 2300000

Dotace - Min.práce a soc,věcí 1,]36 640,00 2400000

Dotace - MlN.SKOL.ML.TV 976 5o8,4o 2000000

Dotace - MlN.SKOL.ML.TV 978 309,00 220oooo

Dotace - M lN.SKOL.ML.TV 978 574,8o 2100000

Členské příspěvky 1]"6 700,00 100000

Přijaté dary:
Dárce Gástka
Město Chvše 5 000,00

Veřejné sbírky
Společnost neorganizovala žádnou veřejnou sbírku.

4. Výsledky hospodaření v čIenění podle jednotlivrých druhů činností

Společnost dosáhla V roce 2016 následujících výsledků hospodaření před zdaněním:

středisko Název Nákladv VÝnosv vrísledek
100000 Hlavníčinnost l5Ú -275 788.05 396 7I7,81 1,20 929,76

300000 Dotace Krajského úřadu KV -4o4 776.56 280 000,00 -I24 776,56

400001 obnova obcí v pohraničí 09/0007 /42I0a/34 -86 556,60 86 556,60 0,00

1800000 Karlovarský kra.] -273 255.68 21,3 255,68 0,00

1900000 Dotace lROP -959 977,49 959 977,49 0,00

2000000 MAP ZATEC -458 176,65 458 L]6,65 0,00

2100000 MAP PODBOŘANY -458 672,35 458 672,35 0,00

2200000 MAP KADAN -470 389,36 470 389,36 0,00

2300000 OPZ - ČAS NA ZMĚNU -435 705,88 435 705,88 0,00

2400000 OPZ - MAMA Club 0,00 0,00 0,00

2500000 ÚsteckÝ krai 2O1,4 - 2023 0,00 0,00 0,00

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

Níže uvedení členové vedeni společnosti (správní radý dozorčí rady a statutárního orgánu) byli v
účetním období zároveň účastni v jiných osobách, se kteryími účetní jednotka uzavře|a obchodní smlouvy
nebo jiné smluvní vztahy za běžných obchodních podmínek.



6. Způsob zjištění základu daně daňové úlevy

Způsob výpočtu daně z příjmů V tis. Kč
CisQý zisk před zdaněním -20146

Daňově neuznatelné náklady + 30 060

Rozdíl účetních a daňoých odpisů + 86 557

Cástky nezahrnované do FIV dle § 23 (3) c) -86 557

Částky nezahrnované do řIV dle § 19 -116 700

Základ daně -106 786

Uprava dle § 20 nepodnikatelské subjekty 0

Daň z příjmu 0

základ daně
Po uýše uvedených úpravách byl vypočten základ daně -106.786,- Kč,

7. události mezi rozvaho\í,ým dnem a datem sestavení účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by vlíznamným způsobem ovlivnily hodnocení společnosti
a ukazatele vykázané v účetní závěrce.

Datum sestavení:

Osoba odpovědná za sestavení:

Odpovědná osoba:

27.o6.2oL7



ffi&ffi W§wffimW ffi-W*§*

Wýxex#ww€ xpm,a&vre

2016



Přílohy

t. Úretni závětkak 31. 12. ?016

2, Zpr áv a nezávislého auditora

Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2016 Stránka 2 zI3



§, fi ťa &{§É§{§pr{ fr rať& a-Nraace

l. l §ák§ng§x'ci e'lcĚa.!*

Název:
Sídlo:
Adresa kanceláře (kontaktní) :
IC:
Statutarní zástupce:
Webové stránky:
Email:
Telefon:

1.3 { jae nmmí pttsttfum*sú

MAS Vladař působí na území 53 měst a obcí: Zaíec, Rokle, Chbany, Radonice, Mašťov, Vilémov,

Vetiká Ves, Libědice, Biíozeves, Blažim, Čeradice, Deštnice, Holedeč, Lenešice, Liběšice, Libočany,

Libořice, Lišany, Měcholupy, Nové Sedlo, Staňkovice, Tuchořice, Výškov, Zálužice, Žíželice, Lubenec,

Krásný Dvůr, Podbořanslql Rohozec, Nepomyšl, Podbořany, Blšany, Očihov, Kryry, Vrouíek,

Petrohrad, Blatno, Žlutic", Toužim, §adrá, Andělská Hora, Pšov, Chyše, Čichalov, Verušičtq, Vateč,

Vrbice, Manětín, Nečtiny, Štichovice, Kadaň, Postoloprty, Račetice, Pětipsy.

Území působnosti MA§ Vladař za1[ -?|O2O

iln§§ Máněťítl§-n čt n*ý r{t oÉttoň

ilflW Mikrorerlon N€drÉnl.ko

§ffi rúiltrecgionžát§*o

l: 
'wnkobdlol49wréhqyffi| Mltr@tionRrdBnirto

i ; 
'wet 

obd Podboř.niko

ii:É tutsto pwtotoprty

§nní§ o}€c Fétlp§y

MAS Vladař o.p.s.
Karlovarská 6, Valeč 364 55
Náměstí 1 19, Valeč (1. patro)
264 04 8I8
Ing. Josef Ryšavý
www.vladar.cz
vladar@vladar.cz
+420 353 399 708
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ž- {,ic§ské edreje

2.1 {}e"gány otr**xa# prospěšm* sptll*čeaos§{

Plénum

Plénum tvoří statutární zástupci členů společnosti nebo jimi písemně jmenované osoby.

Správní rada

Ing. Jaroslav Vojta
Ing. Zdeněk Vukliševič
Miroslav Dorňák
Bohumil Peterka

Jan Fronc (předseda)

Antonín Stádnický
Ing. Čestmír Novák
Luboš Pilný
Ing. Karel Honzl

Dozorčí rada

Martina B artošová (předsedkyně)

Bc. Miloslava Křimská
Ing. Václav Konopík
lng. Jana Fišerová
Jana kronďáková
Milena kostihová

Ředitet

Ing, Josef Ryšavý

Programový rrybor

Martin Polák (předseda), Antonín Stádnický, Ing. Václav Konopík, Milena Kostihová, PhDr. Petr

Sušanka (zemřel 3. listopadu), Ing.Josef Ryšavý

Monitorovací výbor

Jan Fronc (předseda), Milena Kostihová, Ing. Marie Krzáková, Martin Polák, Marta Rámešová,

Romana Enzmannov á, J ana Kriegelová

Výběrová komise

Ing. Zdeněk Ornst (předseda)

Ing. Zdeněk Vukliševič
Jan Fronc
Martina Barlošová
Josef Hořejší
Oto Trapp
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2.2 {}vg§ar:-.v *rg;errix*čgaí si*ž{,rv MAS YHn&a*

Valná hromada MAS
Nejr,yšší orgán organlzaóní složky MAS Vladař. Členy Valné hromady MAS jsou partneři MAS
Vladař po dobu trvání partnerské smlour,y.

Rozhodovací komise MAS
VZS ČK zastoupená Ing. Čestmírem Novákem (do 1 .12. Nemocn tce Žatec o.p.s,)

Spolek Žlutice 2000 zastoupené Ing. Jaroslavem Vojtou
Spolek Vroutek lidem zastoupené Antonínem Stádnickým
LIJ'KRA s.r.o. zastoupená Ing. Zdeňkem Vukliševičem
Bohumil Peterka

Miroslav Dorňák
Jan Fronc
Ing. Karel Honzl
Silver Way s.r.o. (zastoupená Lubošem Pilným)

Kontrolní komise MAS
Lesy Žlutice s.r.o. zastoupené Ing. Václavem Konopíkem
Maftina Bartošová
Milena kostihová
Ing. Jana Fišerová
Bc. Miloslava Křimská
václav Beneš

Výběrová komise MAS
Občanské sdružení Naše Radonicko zastoupené Stanislavem Raulem
Ing. Zdeněk Ornst
Monika Heidenreichová
Josef Hořejši {do 23 .3. Ladislav Kubiska)
petr kvítek
Olga Šoltésová

vladimír yrzáček
TJ Spartak Lubenec zastoupená Jiřím Křížem
Oto Trapp

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Ing. JosefRyšaý

Z.S ťlrw* #ec&úť*ř* {s*§*r*t*rie&á}

Anna Zel ď| erová, proj ektový a admi ni strativn í pracovník

Bc. David Šebesta - animace OP WV
Dušan Kalvach -manažer mikroregionu MAS Vladař
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3- Čixaxxosť sptríečncsti

3.1 Jectnárrí ongámt1l

28. 01, - SR, DR - Valeč
24.02. - SR, RK - Podbořany
23.03.- Plénum, VH, SR, RK-Žatec
26.05. - SR, DR - Valeč
29.06.-SR-Valeč
25, 08. - SR. Plénum - Podbořany
1.12. - SR, DR, VH, RK, KK,VK -Podbořany
(SR - správní rada, DR - dozorčí rada, KK - kontrolní komise, VK - ýběrová komise, RK - rozhodovací komise, VH *

Valná hromada MAS)

3"? fixtt§my xakládaa:í §§nl${§Ý*y

V rozhodném období nebyly zakladateli provedeny následující zmény zakládaci smlouvy.

3-3 Flartx*y§t§í e č§ercsťv§ §§}e§*č&*§# &,§,e§i V§m**ř {i.l}-§.

NSMAS ČR z.s. - zastupuje Irrg. Josef Ryšaý (valná hromada, PS PR, PS LEADER IROP)
Kontrolní komise NSMAS ČR r.s. - zastupuje Jan Fronc

KS MAS KY Kraje z.s. - zastupuje Ing. Josef Ryšaý
ANNOÚK-zastupuje Ing. Josef Ryšaý
PS Ekonomicky ronoj při RSK ÚK- zastupuje Ing. Josef Ryšaý
PS Sociální služby, PS Sociální prevence Ústeckého kraje Lounslql okres, zastupuje Ing. Josef Ryšavý

MAP OkP Karlovy Vary -zastupuje Bc. David Šebesta

Certifikační komise Regionální produkt Dolní Poohří
Účast v platfurmě neziskových organizací při Spiralis z.s. - zasilpuje PhDr. Petr Sušanka, od prosince

2017 Ing. JosefRyšavý

' Zápisy a pozvánky jsou zveřejněny na http://vladar.czlindex.php/o-mas-vladar-ops/mas/zapisy
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3.4 §trgÉegi* k*xxsmrxňtffiě vec$*&ó}ro xetísÉxeá§e* x"*lav*.§m §{,&S V§g*rař §{}3.e-2020

Na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje územi MAS Vladař 2014-2020 (dále jen Strategie)

se pracuje od roku 2012. V roce 2016 probíhaly intenzivní práce na finalizaci dokumentu a povinných
přílohách. Proběhla řada pracovních setkání s veřejností, mimo jiné i finální představení
programových rámců řešících v rámci možných operačních programů stanovené cile v Žatci a Chyši.
Strategie byla odevzdána ke schválení řídícími orgány 30. 3. 2016. Y rámci hodnocení formálních
náležitostí jsme v září úspěšně lypořádali drobné formální nedostatky. Následovala fáze věcného
hodnocení Strategie. Do konce roku 2016 jsme neobdrželt žádné r,yrozumění v rámci věcného
hodnocení.

Předpokládaný vývoj činnosti MAS Vladař o.p.s. a jeho organizační jednotky MAS Vladař směřuje

primárně k započetí realizace SCLLD od jara 2017, dále k realizaci projektů spolupráce s dalšími

Představení strategického rámce - Chyše

MAS a v neposlední také k animačním aktivitám OP VVV na izemí MAS Vladař. V následujícím
roce 20l'7, předpokládáme zvýšení počtu pracovních úvazků a tedy rozšíření realizačního týmu.

3.$ §€{s€až§ xkčmí p§ám_v veaáě§át *xl§

Na základě shody ve správní radě o.p.s. i územních partnerů, připravila MAS Vladař o,p.s. 3

projektové žádosti na realizaci Místních akčních plánů v ORP Kadaň, Podbořany a Žaíec. Projekty
jsou lrybrány kpodpoře arealizaci, jejich cílemje identifikovat potřeby a navrhnout opatření pro

zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání každého žáka do 15ti let. Projekty jsou 100% financované
z OP VVV. Rea|izace projektů probíhá od poloviny roku 2016, každý z projektů má vlastní rea|izační
tým v součtu cca 2-2,5 úvazku. Koncem roku 2016 došlo k přípravě tzv. Strategických rámců MAP,
včetně dohod o investičních prioritách potřebných pro čerpání financí z OP IROP, jejich konečné
schválení bude realizováno na schůzích řídících ýborů MAP v Lednu2017.

Projekty mají vlastní webové stránlry, na kterych lze dohledat více informací:

o www.vzdelavani-kadansko.cz
. www.vzdelavani-podboransko.cz
o www,vzdelavani-zatecko.cz

3.ú Fr*j *§aÝv {}penx čm §fu cl g;x"el gťeB x:u zsíffi ě§ť§} * §§ €}§§

MAS Vladař o.p.s. v roce 2016 na základě rozhodnutí správní rady podala 3 žádosti o podporu

projektů na řešení nezaměstnanosti zejménanaúzemí MAS Vladař a se všemi uspěla. Projekt ČAS
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NA ZMENU započal rea|izaci 1.9.2016 a další 2 projekty budou realizovány až v roce 2017, Dva
z těchto projektů již mají vystaven dokument právního aktu. Realizace projektů OPZ probíhá odděleně

od kanceláře MAS i o.p,s.

3.6 řratje§<ťv sp*§a5::ráe* MAS
V pruběhu roku 2016 neprobíhal žádný projekt spolupráce, tyto projekty je možné realizovat až se
schválenou SCLLD a MAS Vladař počítá s .iejich realtzací od roku 201'7 do 2023.

3.7 §}a§ši projekty íe É}$ťre{$ťffis§<á fiiffi$q}s§

Stejně jako v minulém roce, MAS Vladař o.p.s. v roce 2016 r.yužila možnost ziskání příspěvku

z rozpočtu Kar|ovarského kraje na činnost manažera mikroregionu. Pro tento rok bylo získáno

280 000Kč, přičemž manažer se v rámci své činnosti podílel na přípravě Strategie CLLD MAS
Vladař, zpracováni dotací a strategických plánů pro členské obce na území MAS v KV kraji.

Na základě velké rozlohy MAS Vladař na území Ústeckého kraje jsme se zapojili do programu na

podporu komunitně vedeného rozvoje z Fondu Ústeckého kraje a získali grant na realtzacl SCLLD
MAS Vladař a další činnosti při rozvoji venkova, tento bude použit zejména na dofinancování
spoluúčasti režijních a neuznatelných nákladů při realizaci SCLLD MAS Vladař. Projekt je reallzován
v letech 2016-2023.

V rámci zlepšení konkurenceschopnosti MAS V|adař o.p.s. zajistila s podporou programu POYEZL
akreditovaný kurz manažerských dovedností 3 zaměstnancům. Týdenní klrz zakončený 2
mezinárodními zkouškami absolvovali zaměstnanci v prosinci2017 akaždý úspěšně získal cerlifikáty
PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practicioner.

3.8 §áx^alg€aeá sít'mt§gtxxá*k mk§xnťc§a s$x.w6*ffm * krajské sá€ě

MAS Vladař se dlouhodobě snaží aktivně zapojovat a podporovat organizaci a íízení hnutí LEADER
na území ČR,.jako nezbytný předpoklad budoucí existence metody LEADER na území venkova i

v letech 2014 -2020. Aktivně se účastnime jak v krajské síti NS MAS v Ústeckém, tak Karlovarském
kraji. Vzhledem k působnosti také v Plzeňském kraji, udržujeme kontakty a komunikaci i s MAS
Plzeňského kraje (zejména školení systému MS2014+, výměna zkušeností).

Země živitelka 2016 - České Budějovice Národní konference Venkov 2016
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V ránrci nadregionální prezentace jsme se zúěastnili několika akci celostátního významu, např. Země

živitelka (České Budějovice) a Zahrada Čech (Litoměřice). Na Zemi živitelce jsme za MAS Vladař
o.p.s, představili Ústecký a Karlovarský kraj formou regionálních produktů a atraktivit. V listopadu

2016 jsme se podíleli na přípravách akce Národní Konference Venkov 2016 v Litoměřicích, v četvnu

jsme pak navštívili LeaderFest 20I6 v Karlově studánce.

3.9 §}m§§É *k{§v§ty §ýa §'§žť&,mfi §"§A§

MAS Vladař se snaží vytvářet a podporovat širokou škálu aktivit na svém izemi. Jsme přesvědčeni že

MAS je pro území užitečným bodem, ktery spojuje a síťováním aktérů přidává do území další element

potenciálního rozvoj e regi onu.

Radonické máj ové slavnosti

MAS Vladař se tradičně zúčastnila a propagovala svou činnost, územní partnery i aktivní subjekty na

Radonických májoqých slavnostech, probíhajících každoročně 1. května. Hlavním pořadatelem této

akceje Občanské sdružení Naše Radonicko.

Radonické májové slavnosti 2016

slavnosti cibule Račetice

V pátek 16. záři a sobotu 17 . záři se konal již šestý ročník slavností
Občanslglm sdružením přátel Račeíic a okolí. MAS Vladař se zde
sítí pro venkov ve dvou stanech ýstavou úspěšně podpořených

Radonické májové slavnosti 2016

cibule v Račeticích, organizovaný
prezentovala společně s Celostátní
zemědělských projektů v NUTS2

Slavnosti cibule 2016 Slavnosti cibule 20 16
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Severozápad, ochutnávkou regionálních potravin a propagačními materiály, V pátek jsme připravili
tematické přednášky pro odbornou veřejnost, sobotajiž bylavyhrazenazábavé všech příchozích.

Vladařský pohár

Mezi měsíci červen a záíí proběhl v 5 obcích pod záštitou MAS Vladař pá§ ročník Vladařského
poháru v hasičském sportu. Soutěžilo se ve Žluticích, Lubenci, Verušičkách, Bochově a Chyši.
Konečným vítězem opravdu lydařené a velmi vyrovnané série se stali závodn íci ze Žlltic. Zvitézili v
kategorii žen i mužů.

Benefiční cyklozávod

V čenrnu zorganizoval Okrašlovací spolek Budíček
cyklozávodu. Výtěžek 6.000 Kč byl použit na opravu
prezentovala propagačními materiály a zaměstnanci

zorganizovat.

ve Vroutku druhý ročník benefičního
místních památek. MAS Vladař se zde

MAS pomáhali závod dobrovolnicky

Vladařs\ý pohár 2016 Chyše

Benefiční cyklozávod - Vroutek
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uklid ohře

V rámci národní akce Uklid'me Česko organizovala MAS Vladař dobrovolnickou akci ,,Čištění řeky
Ohře" ve spolupráci s dalšími MAS v toku Ohře a vodáckými půjčovnami Rafting Ohře, Pirrat.cz,
Leština, Maskáč, Vodácká Ohře o.s. Dronte a s.p. Povodí Ohře. Cílem akce je řeka Ohře aTeplábez
odpadků a předmětů, které do ní nepatří. Úklid probíhal, jak v toku řeky, tak na březích téměř po celé

délce řek v Karlovarském a Ústeckém kraji. Akce je proběhla 16. a 23. dubna 2016. Povodí Ohře

poskytlo materiální podporu (rukavice, pytle), svoz odpadu a skládkovné, Vodácké půjčovny lodí
naopak vodácké vybavení. K dispozici bylo občerstvení.

Mladý zemědělec

MAS Vladař ve spolupráci se Společností mladých agrárníků České republiky zorganizovala v Žatci
seminář k dotačnímu titulu,,Zahájení činnosti mladého zemědělce".

Další pořádané akce a semináře mimo realizaci SCLLD:

. Seminář: Program rozvoje venkova na období 2014 ,2020

Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 201_6

2. kolo příjmu žádosíi

úklid ohře - žatec úklid ohře - žatec

Seminář k dotačnímu tituIu,,Zahájení činnosti mladého zemědělce"
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Seminář: Pozemkové reformy

konference venkov - Litoměřice
Školení MS2014+ CSSF - Zástupce MAS Vladař je cerlifikovaným školitelem systému

MS20l4+ a to jak pro úvodní školení ISKP, CSSF a SD, tak na specifická školení Specifikace

výzw IN a Hodnocení projektů IN

4. Hospodaření společnosti

Vroce 2016 nebylo možné jako hlavní činnost zahájitrealizacl SCLLD a podat žádost o proplacení

režijních nákladů spojených sjejí přípravou. Tyto finance budou zpětně nárokovány vroce 20IJ,
jedná se zejména o mzdy a provozní naklady kanceláře.

I přes tento fakt, je účetni ztrátaza rok 2016 činí 20 tisíc Kč. Vprvních dnech roku 2017 očekáváme

platbu za proplacený kurz POVEZI, úhradu dokončovaných služeb (příprava Plánů rozvoje obcí,

Webových stránek) vcelkovém úhrnu přesahujícím 150 tis. Kč. Součástí lykazované účetní ztráty za

rok 2016 je 87 tis. Kč odpisovaného majetku. Na rok 2017 je mimo nastartování projektu realizace

SCLLD plánována také další zisková činost zníž se bude i hradit část historického závazku

organizace, ktery aktuálně činí 1.000.000Kč.

Neuhrazená ztráta z minulých let (2007-2015) činí souhmně 1230 tis. Kč. Hospodařeni

v následujícím období bude orientováno na snižování nakumulované ztráty z píedchozího obdobi

zejména prostřednictvím prodeje služeb v oblasti poradenství a darů od obcí a dalších subjektů.

a

a

a
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4.2 §,*xp,*Bxa we x§e*§ra*eĚuš*rnóxm n"elxsahtx xa x,$§d,2*á6

Název položky

Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Kíátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Poh ledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
]iná aktiva celkem
Aktiva celkem

lt."-ti. r.-zoro ("-t,, Kč)------- §;"-ř]i.-ďrÓ'i6 ("1É. ó
87
0

2 554
0

,2 467
645
98

I28
418

L
732

0

0
2 258

0
a 1Eo

6 544
97

t 072
5 370

5

6 544

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
lměnícelkem
Výsledek hospodaření celkem
€izí zdroje
Rezervy celkem
D|ouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva
pasiva celkem

- 1008
263

-727I
L740

0
12

L 728
0

732

-L tt7
t74

-7 297
7 66L

0

6

7 6t7
44

6 544

4-3 Výtraz ziskua á §§ráť vť zi*{9á?ffidm§*n*an {-$x§#§}Le §§ ťek X#§6

Hlavníčinnost Hospodářská činnost Celkem
(v tis. Kč)

Název položky
(v tis. Kč) (v tis. Kč)

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmu celkem
Náklady celkem

802
z 844

4
13

89

28
0

3 78o

802
2 844

4

13

89

28
0

3 780

0
0
0
0

0

0
0
U

Výnosy
Tržba za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek
Přijaté příspěvky
provozní dotace celkem

189

0
0

93

1

LI7
3 360
3 760

189

0
0

93

I

I17
3 360
3 760

0
0
0
0

0

0
0

-Yýlo:y:s!sr.
_Yítr{"j]:_o:eg{91sl,_pjs{3{"naíl

VÝsledek hospodaření po zdanění

-20

-2o

Ing. Josef Ryšaý
ředitelMAS MAs VLAD_
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1. Účetní závérkak31. 12.2Ot6

2. Zpráva nezávislého auditora
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