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1. Úvod

Rok 2011 byl pro MAS Sedlčansko, o.p.s., rokem běžné činnosti a práce tak jak jí přísluší na 
základě smlouvy o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-
2013(Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EAFRD), opatření IV. 1. 2 v PRV osa IV. 
Leader, na realizaci SPL „Sedlčansko pohoda v srdci Čech“, podpořené Ministerstvem zemědělství 
dne 9. 4. 2009.
  V tomto roce jsme se zabývali mimo jiné administrací a kontrolou projektů podpořených v 1, 2, 3, 
4, 5. výzvě MAS, pro 8, 9, 10, 11, 13. kolo žádostí o dotaci z PRV, osa IV. Leader opatření IV. 1. 2. 
Realizace místní rozvojové strategie. Celkem za období činnosti MAS do konce roku 2011, bylo 
prostřednictvím SPL podpořeno 20. projektů v celkové částce 8 354 937,- Kč.
   Dne 19. prosince 2011 Místní akční skupina Sedlčansko vyhlásila 6. výzvu příjmu
žádostí, pro 15. kolo žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013/ 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV Leader, Opatření IV. 1. 2. 
Realizace místní rozvojové strategie.
  V roce 2011 pokračovala realizace projektu spolupráce „ Památky kolem středního toku Vltavy a 
neb vraťme život našim památkám“, který byl schválen dne 26. února 2010 Státním zemědělským 
intervenčním fondem. Tento projekt jsme realizovali společně s MAS Brdy-Vltava, kdy na naší část 
projektu byla uvolněna finanční alokace v částce 2 250 000,-Kč. Tento projekt je již ukončen, je po 
závěrečné kontrole ze strany SZIF a v současné době očekáváme poskytnutí finančních prostředků 
na náš účet, abychom mohli splatit úvěr od české spořitelny, poskytnutý na předfinancování 
projektu. Projektem vznikla brožura, která slouží jako průvodce po památkách a významných 
prvcích v území obou MAS a studie obnovy včetně projektové dokumentace jedné památky na 
území každé MAS.  Bližší údaje o tomto projektu lze zjistit na webových stránkách MAS 
www.masedlcansko.eu , nebo na www.pamatkystrednitokvltavy.cz .
  V roce 2011 jsme byli nuceni přepracovat v souladu s novými pravidly PRV náš SPL, včetně 
fichý, kde došlo k výrazným změnám co do obsahu i počtu fichý. Dále bylo vypracováno a 
odesláno, opět v souladu s novými podmínkami PRV, Střednědobé hodnocení SPL „ Sedlčansko 
pohoda v srdci Čech“, které je uveřejněno na webových stránkách MAS.
  V průběhu roku jsme se zúčastňovali jednání Národní sítě MAS, KS NS MAS SK, Spolku pro 
obnovu venkova a dalších jednání a seminářů které pořádal Senát ČR. Byli jsme spolupořadateli a 
partnery Národní konference venkova v Sedlčanech, ve dnech 14.11. - 16. 11. 20011.
  Závěrem úvodu si dovoluji konstatovat, že v roce 2011 se nám podařilo v maximální možné míře 
splnit požadavky SPL  MAS Sedlčansko,o.p.s.,  a že naše činnost je odměněna zrealizovanými 
projekty, které přispěli k rozvoji území. 

                                                   Jiří Kužel, ředitel MAS Sedlčansko, o.p.s.
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2. Základní údaje

Vznik obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšná společnost Sedlčansko o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Městským soudem v Praze, do oddílu O, vložky č. 406, a to usnesením 
uvedeného soudu ze dne 19. prosince 2005

Zakladatelé společnosti

Jméno, sídlo, IČ zakladatele 
Sdružení obcí Sedlčanska, Nám. T. G. Masaryka 32, 264 01  Sedlčany; 
IČ: 61904040
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56; IČ:00107999

Přistoupení, odstoupení a další skutečnosti společnosti na základě Statutu MAS:

. Zájemce podá žádost o přistoupení řediteli společnosti nebo správní radě, která pak bude o      
přistoupení nového člena hlasovat, žádost musí obsahovat souhlas se zakladatelskou smlouvou i 
statutem společnosti a souhlas se závazkem měsíčního přispívání jednoho ze dvou daných druhů 
závazných měsíčních příspěvků.
. Nový člen se poté považuje za zakládajícího člena a má jeho stejná práva a povinnosti.
. Samotné přistoupení nového člena ke společnosti do shromáždění zakladatelů je prováděno vždy 
zdarma bez žádných jednorázových vstupních poplatků.
 . Odstoupení se realizuje prostřednictvím písemného oznámení řediteli společnosti nebo správní 
radě, pokud se strany nedohodnou jinak, bere se jako den vystoupení ze společnosti den doručení 
oznámení.
. Skutečnosti týkající se společnosti je nutné projednávat se správní radou nebo prostřednictvím 
ředitele.
. Orgány (kromě dozorčí rady) musí být složeny minimálně z 50 % zástupci ze soukromého 
sektoru-subjektu.
. Orgány také mohou rozhodovat prostřednictvím hlasování per rollam, hlasující se považují za 
přítomné, písemná forma hlasování je dodržena také prostřednictvím elektronických prostředku (e-
mail, fax)

Sídlo společnosti a provozovny

Sídlo
Krásná Hora nad Vltavou č.172
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Kancelář

Krásná Hora nad Vltavou č.252
262 56 Krásná Hora nad Vltavou
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Obecně prospěšné služby

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj 
regionu Sedlčanska a to zejména:

Rozvoj kulturního, společenského, sociálního a ekonomického zázemí:
• Efektivní využívání kulturních zdrojů, ochrana a zachování dědictví
• Zajištění prostor, vybavení a služeb k pořádání kulturních a společenských akcí
• Výchova, vzdělávání, informování dětí a mládeže
• Zvýšení kvalifikace obyvatel, osvěty a poskytování poradenských činností
• Zachování a posílení životaschopných sociálních struktur
• Zajištění kvalitních pracovních a životních podmínek
• Zlepšení podmínek zaměstnanosti s cílem zajistit využití vrozeného potenciálu
• Koordinace rozvoje venkova a jeho osídlování
• Zajištění potřebné infrastruktury
• Rozvoj sociálního a ekonomického potenciálu
• Zlepšení a udržení konkurenceschopnosti
• Diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti
• Zachování a posílení charakterizovaných systémů hospodaření 
• Posílení ekonomického prostředí zvýšením přidané hodnoty místních produktů
• Příprava místních komunit na koncipování a realizaci místního rozvoje
• Podpora aktivního partnerství místních aktérů

Zajištění technické infrastruktury:
• Obnova lesních a polních cest
• Zajištění prostupnosti krajiny
• Realizace cyklostezek, hippostezek, pěších a naučných cest
• Vybudování a obnova přístupových cest i doprovodných komunikací
• Vytváření kvalitních forem dopravního využití
• Odstranění živelné skládky
• Zajištění správného ukládání odpadů
• Vybudování zařízení na recyklaci, třídění a likvidaci odpadů
• Výstavba kanalizace nebo čistíren odpadních vod
• Zabezpečení zásobování pitnou vodou, elektrickou energií, plynem a teplem
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Podpora zemědělství a obnovitelných zdrojů energie:
• Podpora multifunkčního zemědělství jeho diverzifikace
• Rozvoj trvale udržitelného rozvoje venkova a podněcování tradiční zem. výroby
• Zlepšení podmínek hospodaření a prodeje jejich produktů
• Rozvoj, přestavby a změny zaměření výrobního potenciálu
• Podpora zavádění nových technologií ke zlepšování jakosti výrobků
• Podpora investic zlepšující pracovní, výrobní i zdravotní podmínky
• Podněcování snižování výrobních nákladů a zvyšování jakosti
• Ochrana a zlepšování přírodního prostředí i pohody zvířat
• Aplikace nových inovací ke zlepšení a monitorování jakosti
• Ochrana a posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství
• Usměrňování výroby v souladu s předvídatelnými tržními trendy
• Podněcování rozvoje nových odbytišť, odbyt.  kanálů nebo zpracovatelských postupů
• Nákup strojů a technologie pro výrobu obnovitelných zdrojů energie
• Stavební, technologické a strojové vybavení k využívání obnovitelných zdrojů energie
• Výstavba zařízení nebo rozvodů pro využití obnovitelných zdrojů energie

Zlepšení stavu životního prostředí a atraktivity území:
• Podpora ochrany životního prostředí
• Rehabilitace přírodních lokalit a obnova zdevastované krajiny
• Obnova parků, zahrad, krajinářských úprav, památných stromů a stromořadí
• Regenerace poškozené krajiny, nákup a výsadba dřevin, rostlin, osiv a zvířat
• Pořizování strojů, zařízení i technologií pro obnovu a údržbu přírodního dědictví
• Obnova a čištění vodních ploch nebo rybničních soustav
• Výstavba a obnova sportovních zařízení
• Podpora lesnictví, rybářství, myslivosti, turistiky a cestovního ruchu
• Obnova budov, památek, historických objektů a charakteristických stavebních prvků
• Statické zabezpečení zříceniny

Využívání realizace spolupráce a technická pomoc:
• Komunikace a spolupráce se subjekty majícími vztah k rozvoji venkova a zemědělství
• Další společná územní meziregionální nebo zahraniční mezinárodní spolupráce
• Odstraňování nerovností a posílení stejných příležitostí pro muže i ženy
• Tvorba a provoz informační základny, zajištění základní technické pomoci
• Příprava a realizace inform. a metodických materiálů a různých školících pomůcek
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Živnostenská oprávnění
K zajištění své činnosti je společnost registrována u Živnostenského úřadu na Městském úřadu v 
Sedlčanech pro tyto předměty podnikání:

1. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
3. Reklamní činnost a marketing
4. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Statutární orgán společnosti
Statutárním orgánem společnosti je správní rada, v jejím čele stojí předseda.
Předseda správní rady:    Ing. Luděk Mácha
Členové:              Ing. Marie Červenková
                                         Jiří Vokroulík

Správní rada se schází nejméně jednou za 6. měsíců. Správní rada uskuteční své první zasedání 
nejpozději do 31. března kalendářního roku, a to společně se zasedáním dozorčí rady, na tomto 
zasedání posoudí účetní uzávěrku za předchozí rok, posoudí přehled služeb, schválí rozpočet, 
strategii a koncepci společnosti na příslušný kalendářní rok.

Správní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů, nestanoví-li 
statut nebo zakládací listina jinak, k platnosti rozhodnutí je zapotřebí souhlasu většiny hlasů 
přítomných členů, pro rozhodnutí o zrušení společnosti je nutný souhlas všech členů správní rady
Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy správní rady, popř. předsedajícího, dojde-li k rovnosti hlasů, aniž předseda hlasuje pro či 
proti rozhodnutí, platí, že návrh nebyl přijat, v procesu rozhodování se žádný člen správní rady 
nesmí zdržet hlasování.
 

Kontrolní orgán společnosti
Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, v jejím čele stojí předseda.
Předseda dozorčí rady:  Petr Halada
Členové:       Božetěch Burda
               Ing. Václav Dědina

Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však 1x za rok a mezi její působnost patří:
• přezkoumává roční uzávěrku a výroční zprávu společnosti
• nejméně jedenkrát ročně podává správní radě společnosti zprávu o výsledcích své kontrolní 
činnosti
• dohlíží  na  to,  aby  společnost  vyvíjela  činnost  v  souladu  s  obecně  závaznými  právními 
předpisy, zakládací listinou a statutem společnosti
• je oprávněna podávat správní radě společnosti návrh na odvolání ředitele společnosti
• je  oprávněna  nahlížet  do  účetních  knih  a  jiných  dokladů  společnosti  a  kontrolovat  tam 
obsažené údaje
• je oprávněna svolat  mimořádné jednání správní rady společnosti,  jestliže to vyžadují  její 
zájmy
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Složení orgánů rozhodovací úrovně  

Správní rada
Ing. Luděk Mácha    EKO-SOFT spol. s r.o. Předseda správní rady
Ing. Marie Červenková ZS Nalžovice Člen správní rady
Jiří Vokrouhlík Obec Milešov Člen správní rady

Výběrová komise  
Ing. Stanislav Žák  OSVČ
Miloslav Hrazánek Sdružení obcí Sedlčanska
Jaroslava Černá ZD Krásná Hora a.s.
Zdeněk Kovařík Brother Records s.r.o
Ing.Otakar Jeřicha Obec Dublovice a.s.

Výbor pro ženy  
Mgr. Blažena 
Suchopárová Město Krásná Hora
Irena Löffelmannová Obec Milešov
VeronikaVeselá st. Zem. Klučenice a.s. 
Miloslava Postawová Obec Kamýk n/Vlt.
Miroslav Šplíchal Obec Milešov

Zaměstnanci společnosti

Ředitel společnosti: Jiří Kužel
Manažerka společnosti: Zdeňka Fořtová

Účetnictví zpracovala: EKO-SOFT s.r.o.
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Programový výbor  
Pavel Spilka Město Krásná Hora n/Vlt.
Miroslav Šplíchal Obec Milešov
Radomír Kulanda TJ Krásná Hora
Ing. Milan Kakeš ZD Krásná Hora a.s.
Ing. Jan Michálek Obec Dolní Hbity

Výbor pro mladé  
Zuzana Daňhelková Obec Kamýk n/Vlt.
Ing. Josef Hroch ZD Krásná Hora a.s.
Miloslav Holan TJ Krásná Hora
Veronika Veselá ml. Zeměd.Klučenice a.s.
Petra Štěpánková Obec Petrovice

Bc. Martin Švec TJ Krásná Hora



Členové  Shromáždění  zakladatelů MAS:

Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcí Sedlčanska je zastoupené  Ing. Jiřím Burianem, paní Štěpánkou Barešovou, 

panem Petrem Haladou, panem Miloslavem Hrazánkem.

Obec Dublovice
Obec Dublovice je zastoupena Ing. Otakarem Jeřichou 

Město Krásná Hora nad Vltavou  
Město Krásná Hora nad Vltavou je zastoupeno panem Pavlem Spilkou,  Mgr.  Blaženou 

Suchopárovou

Obec Milešov
             Obec Milešov zastupuje pan Jiří  Vokrouhlík,  pan Miroslav Šplíchal  a  paní  Irena  
Löffelmannová.

TJ Krásná Hora
Tělovýchovná jednota je zastoupená panem Radomírem Kulandou. 

Klub Sorbona
Klub Sorbona je občanské sdružení, zastoupené panem Janem Burianem. 

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Zemědělské družstvo a.s.  zastupuje paní Jaroslava Černá, pan Josef Bartoš a Ing. Milan 

Kakeš. 

EKO-SOFT spol. s r.o. 
Tato společnost je zastoupena Ing. Luďkem Máchou. 

Zemědělská Klučenice a.s
Akciová  společnost  je  zastoupena  panem  Stanislavem  Žákem  st.,  panem  Božetěchem 

Burdou, paní Veronikou Veselou st. a ml.. 

Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. 
Akciová společnost je zastoupena Ing. Marií Červenkovou.

Ing. Stanislav Žák
Pan Ing. Stanislav Žák je partnerem MAS jako fyzická osoba. 
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ZS Dublovice a.s.
Tato akciová společnost je zastoupena Ing. Václavem Dědinou.

Brothers Records s.r.o.  
            Společnost zastupuje pan Zdeněk Kovařík.

Obec Dolní Hbity
            Obec Dolní Hbity zastupuje Ing. Jan Michálek.

Obec Jablonná 
            Obec Jablonná zastupuje pan Ladislav Trnka.

Jiří Roškot
            Pan Jiří Roškot je členem MAS jako OSVČ.

Biopekárna Zemanka
             Společnost je zastoupena panem Ing. Janem Zemanem

Obec Kamýk nad Vltavou
            Obec Kamýk nad Vltavou zastupuje pan Petr Halada, paní Zuzana Daňhelková, paní 
Miloslava Postawová.

Obec Obory
            Obec Obory zastupuje pan Václav Lundák

Obec Višňová
            Obec Višňová zastupuje Ing. Jiří Nekolný

Partneři MAS: 
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3.  Zpráva o činnosti

         Zpráva o činnosti MAS Sedlčansko, o.p.s.
                                v roce 2011

Činnost MAS v roce 2011, lze rozdělit na dvě skupiny.
 První skupinou je činnost spojená s realizací SPL „Sedlčansko – pohoda v srdci Čech“, na 
základě dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013(Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova EAFRD), opatření IV. 1. 2 v PRV osa IV. Leader. Tato část a její výstupy jsou 
podrobněji popsány v úvodu této výroční zprávy a  jelikož se tato část skládá nejen z 
běžné administrace a kontrol projektů, ale i dalšího projednávání na RO SZIF nebude dále tato 
činnost rozepisována. Dále pak z realizace projektu spolupráce „Památky kolem středního toku 
Vltavy aneb vraťme život našim památkám“ registr.  číslo 09/008/42a/120/000023, 
realizovaného prostřednictvím dotace  na základě nařízeni Rady (ES) č. 1290/2005 o financování 
Společné zemědělské politiky, ve znění pozdějších předpisů, na zaklade nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů EU, podle 
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve zněni pozdějších předpisů, 
na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen "PRV) a na základě 
Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 
venkova ČR na období 2007-2013 opatření IV.2.1. (dále jen Pravidla) platných pro 8. kolo příjmu 
žádosti včetně následných aktualizací a změn vybraných částí Pravidel. Tento projekt byl realizován 
společně s MAS Brdy – Vltava, o.p.s. a je rovněž popsán v úvodu této zprávy. Dále v rámci části 
realizace SPL byl zpracován projekt do osy Leader, opatření IV. 2 .1. realizace projektu spolupráce, 
s názvem „ Blueinfo  pro MAS Sedlčansko a MAS Střední Povltaví“, registrační 
číslo11/013/4210a/120/000003. Tento projekt byl podáván společně s MAS Střední Povltaví a 
nebyl rozhodnutím hodnotící komise MZe a SZIF, a to ani přes odvolání, určen podpoře.

Druhou skupinou činností, je ostatní činnost MAS v rámci NS MAS ČR, KS NS MAS SK, Národní 
sítě pro venkov, Spolkem pro obnovu venkova, Ministerstva zemědělství, Agrární komory a 
samotné MAS Sedlčansko, o.p.s. K této součinnosti jsme vázáni dohodami o spolupráci a je 
posuzována i v rámci hodnocení MAS a od roku 2012 i v rámci finanční alokace pro rok 2012 a 
dále. Tato činnost spočívá nejen setkávání se na konferencích a jiných jednáních, ale i 
z připomínkování rozvoje venkova, podávání návrhů na změny a zpráv z území MAS a 
připomínkování příprav pro programové období 2014 -2020. Do této skupiny lze zahrnout i 
partnerství při pořádání Národní konference Venkov 2011, kde jsme se na základě partnerské 
smlouvy č.j. 003/10/2011, se Spolkem pro obnovu venkova Středočeského kraje stali 
spolupořadateli konference, která proběhla ve dnech 14 - 16. 11. 2011 v Sedlčanech a poskytování 
poradenství k programu Zelená úsporám, vyhlášenému Ministerstvem životního prostředí.
 Do této části lze také zahrnout vypracování Střednědobého hodnocení (evaluace) realizace 
Strategického plánu Leader MAS Sedlčansko, ke kterému jsme vázáni podpisem smlouvy se SZIF o 
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realizaci SPL v předešlých letech. Tomuto hodnocení předcházela změna SPL a v něm, mimo jiné i 
úprava fichý, tak aby odpovídali novým pravidlům PRV a mohli ještě v roce 2011 být použity pro 
vyhlášení 6. výzvy podání žádostí o podporu projektů prostřednictvím MAS Sedlčansko, o.p.s. 
Aktualizované znění SPL je uveřejněno na www.masedlcansko.eu., a je zasláno členům MAS, 
spolu s touto výroční zprávou. V průběhu roku se rozšířila působnost MAS také na území nově 
přistoupivších obcí Obory a Višňová, které se zároveň stali spolu s obcí Kamýk nad Vltavou, 
novými členy Shromáždění zakladatelů MAS. Po tomto rozšíření MAS Sedlčansko, o.p.s., 
poskytuje služby na území 27 obcí, celkem s  22.601 obyvateli a rozlohou 465,81 km2. 

Stručný seznam nejdůležitějších termínů v roce 2011

   5. 1. školení potencionálních žadatelů o dotace
   2. 2. školení Mze, nová pravidla
   4. 2. zasedání Krajského sdružení, Slaný
 10. 2. zasedání Programového výboru
 15. 2. zasedání Výběrové komise
 23. 2. zasedání Výběrové komise
 23. 2. zasedání Programového výboru 
 24. 2. zasedání Správní rady, jednání Shromáždění zakladatelů
 17. 3. valná hromada Národní sítě MAS, Křtiny
 27. 4. Jednání Správní rady
 27. 4. přistoupení obce Obory do územní působnosti, včetně vzniku členství ve Shromáždění 
zakladatelů
 27. 4. Vznik členství obce Kamýk nad Vltavou, ve Shromáždění zakladatelů
 13. 5. školení UZEI k opatření PRV
 20. 5. zasedání Krajské sítě MAS, Mze.
 25. 5. prezentace projektů spolupráce pro starosty obcí, OÚ Krásná Hora
   2. 6. školení KAZV, Praha 
  31.7. - 15. 11. průběžná zasedání přípravného a koordinačního výboru Konference Venkov 2011
   9. 8. zasedání KS NS MAS, Benešov
   6. 9. obhajoba SPL na Mze.
 2. 11. zasedání správní rady
 2. 11. přistoupení obce Višňová do územní působnosti, včetně vzniku členství ve Shromáždění 
zakladatelů
14 – 16. 11. konference Venkov 2011
  2. 12. zasedání KS NS MAS, Praha
19. 12. zasedání Programového výboru MAS, vyhlášení 6. Výzvy MAS pro podání žádostí o 
podporu projektů
 29. 12. podpis dodatku Smlouvy o realizaci SPL, SZIF
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4. ZPRÁVA O AUDITU

Auditem nebyla ověřena účetní závěrka podle zákona 248/1995 Sb.

§ 19 (3) Roční účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem obecně prospěšné společnosti, které

a) jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z 
rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v roce, za 
nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč,

b) nezřídily dozorčí radu, nebo

c) ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč.

§ 19 (4) V ostatním platí pro obecně prospěšné společnosti předpisy o účetnictví.

Účetní závěrka

1) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ve zjednodušeném rozsahu ……..viz. Příloha č. 1

2) ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ………………………viz. Příloha č. 2

3) Výpis konečných stavů ………………………………………. viz. Příloha č. 3
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5. Závěr

Výroční zprávu

Zpracoval:   Jiří  Kužel ……………………….  (podpis)

Ověřil: Petr Halada ………………………. (podpis)

Předseda SR Ing. Luděk Mácha ………………………. (podpis)

V Krásné Hoře nad Vltavou dne ………………...2012               ……………………………….(razítko)
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(v celych tisících Kc)´ ˇ

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

2 7 4 0 8 1 1 6

MAS Sedlcansko, o.p.s.ˇ

Krasna Hora n.Vlt. 172´ ´
Krasna Hora nad Vltavou´ ´
26256

18

2 003

730

34

7

2 792

18

2 003

730

34

7

2 792

176

100

299

619

1 195

-1 597

-1 597

176

100

299

619

1 195

-1 597

-1 597

1.2.2012

H.Machova´ ´

H.Machova´ ´

603115838

o.p.s.

obecne prospesna spolecnostˇ ˇ ˇ ´ ˇ

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ
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(v celych tisících Kc)´ ˇ

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

MAS Sedlcansko, o.p.s.ˇ

Krasna Hora n.Vlt. 172´ ´
Krasna Hora nad Vltavou´ ´
26256
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1

314

315

-466

10
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312
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315
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47

244
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-2 063

10

-2 073

2 354

2 250

104

291

1.2.2012

H.Machova´ ´

H.Machova´ ´

603115838

o.p.s.

obecne prospesna spolecnostˇ ˇ ˇ ´ ˇ

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ







Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát ke dni 1. 1. 2012

Pohledávky: nezaplacené faktury po lhůtě splatnosti 30 dnů ve výši 46900,-Kč

Neuhrazené závazky celkem: 103.514,-Kč
- Nevyplacené mzdy 12/11, faktura EKO-SOFT – 12.2011, odvody z mezd 12.2011

Čerpání úvěrů u České spořitelny 

- Krátkodobý úvěr do 31. 3.2011 -      275.000,- Kč – úvěr splacen 23. 3. 2011
- Dlouhodobý úvěr                      -   2.250.000,- Kč – bude splacen nejpozději do 31. 3. 2012
                              Po obdržení dotace na Projekt „Památky kolem středního toku Vltavy“ 
          

Auditem nebyla ověřena účetní závěrka podle zákona 248/1995 Sb.

Účetnictví zpracovala firma EKO-SOFT spol.s.r.o. Krásná Hora nad Vltavou



                                           Příloha účetní závěrky
                                               společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s.

                                                             k 31. 12. 2011

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy 
vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní 
jednotka k dispozici.

Obdržené dotace na realizaci projektů

1)Dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013(Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova EAFRD), opatření IV. 1. 2 v PRV osa IV. Leader, na realizaci SPL pro 
rok 2011 činila celkem 3.502.114,-Kč. Z toho na provoz MAS opatření IV. 1. 1. 700.422,-Kč.

Dotace celkem poskytnuté v roce 2011 na opatření IV. 1. 1. 

SZIF - národní část zdrojů – 123.864,-Kč
SZIF – EU část zdrojů        -- 495.449,-Kč

2) Dotace na základě nařízeni Rady (ES) č. 1290/2005 o financování Společné zemědělské
politiky, ve znění pozdějších předpisů, na zaklade nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), ve 
znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů EU, podle zákona č. 
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve zněni pozdějších předpisů, na 
základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen "PRV) a na základě 
Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 opatření IV. 2. 1. (dále jen Pravidla)
platných pro 8. kolo příjmu žádosti včetně následných aktualizací a změn vybraných částí 
Pravidel. 

Dotace celkem poskytnuté v roce 2010 na projekt Památky kolem středního toku Vltavy 
aneb vraťme život našim památkám registrační číslo 09/008/42a/120/000023 – 
2.250.000,-Kč

Tento projekt byl do ukončení financován z Dlouhodobého úvěru od České spořitelny. 
        Projekt je ukončen, dne 6. 12. 2011 byla podána na SZIF žádost o jeho proplacení. Je po 
závěrečné kontrole, kde nebyly shledány žádné nedostatky a dne 5. 3. 2012, byly prostředky 
připsány na účet u České spořitelny.

Další jiné dotace pro rok 2011 nebyly poskytnuty.
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