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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

 

Vážení partneři, spolupracovníci a přátelé, 

právě jste otevřeli výroční zprávu MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2015. Pokud si vzpomínáte na tu 

minulou, tak ta končí, výčtem nejdůležitějších úkolů, které nás v roce 2016 čekají a přáním, že se MAS 

v roce 2015 podaří vstoupit do nové etapy své činnosti. 

Pojďme se tedy stručně podívat na to, jaký ten rok 2015 vlastně byl a zrekapitulovat to nejdůležitější 

co se podařilo a co ne. 

1. Standardizace MAS a organizační záležitosti 

Z důvodu Standardizace MAS byla na jednání Valného shromáždění MAS dne 3. 3. 2015 přijata změna 

Statutu MAS. Tato změna přinesla vytvoření organizační složky společnosti MAS Sedlčansko o.p.s. 

s názvem Místní partnerství MAS. S tímto byly zřízeny i další povinné orgány Místního partnerství – 

Plénum partnerů Místního partnerství MAS (nahradilo Valné shromáždění), Rozhodovací výbor 

Místního partnerství MAS, Kontrolní výbor Místního partnerství MAS a Výběrová komise Místního 

partnerství MAS. Na tomto jednání byli do těchto jednotlivých orgánu zvoleni zástupci. Tímto bylo 

umožněno podání žádosti o standardizaci MAS. Všichni jsme si mysleli, že již bude všem zdlouhavým a 

únavným jednáním o statutu navždy konec. Bohužel, proces standardizace se protáhl na celý rok 2015 

a k jejímu úspěšnému absolvování bylo třeba ještě jednoho jednání, teď už Pléna partnerů MAS, které 

se konalo dne 15. 12. 2015. 

Nakonec se tedy dobré dílo podařilo a na konci roku 2015, nám Ministerstvo zemědělství slavnostně 

vystavilo Osvědčení o splnění standardů MAS, čímž byl tento úkol splněn. 

2. Strategie MAS 

Ano, strategie MAS je dalším takovým evergreenem. Od půlky roku 2015 jsme intenzivně pod vedením 

odborného garanta Evy Zirhutové, pracovali na strategii MAS pro období 2014 – 2020. Bohužel, 

z důvodu neustálých průtahů při vydávání jednotlivých pravidel k tvorbě strategie ze strany řídících 

orgánů, se nám nepodařilo strategii v roce 2015 kompletně zpracovat a podat ke schválení, a tak se 

tento úkol stane stěžejním pro rok 2016. 

3. Administrace projektů MAS 

Tento úkol byl splněn na výbornou. Všechny projekty nám byly nakonec proplaceny a MAS se tak 

zbavila všech úvěrů, které měla pro jejich realizaci zřízeny. Zde je nutné poděkovat panu starostovi 

Petru Štěpánkovi, paní Marii Křížové a zastupitelům obce Petrovice za to, že nám obec Petrovice 

pomohla bezúročnou půjčkou splatit úvěru k projektu „Varhany znějící“, čímž naši MAS doslova 

zachránili za pět minut dvanáct.    

Závěrem, bych chtěl stručně nastínit to, co nás čeká v roce 2016. Hlavním úkolem roku 2016 bude 

zdárné dokončení Strategie MAS, její následné podání na řídící orgány a schválení. Dalšími podstatnými 

úkoly bude zahájení realizace projektu MAP (Místní akční plán vzdělávání) a zahájení realizace strategie 

MAS – vyhlášení výzev MAS na podzim roku 2016. 
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Doufám, že se nám úkoly vytyčené pro rok 2016 podaří naplnit, alespoň z takové části jako v roce 

20105. 

Děkuji všem, partnerům, zástupcům orgánů MAS a Místního partnerství a všem spolupracovníkům 

MAS za všechnu z valné části dobrovolnickou práci, která umožňuje naší MAS Sedlčansko přežívat a 

tím pádem i vykonávat svou i když nyní omezenou činnost. 

S přáním jen všeho dobrého 

Přemysl Růžička 
ředitel MAS Sedlčansko, o.p.s. 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  

Obecně prospěšná společnost MAS 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 

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI A PROVOZOVNY 

Sídlo: Petrovice 139, 262 55 Petrovice 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY  

Posláním MAS Sedlčansko, o.p.s. jakožto pléna smluvních partnerů, je vzájemná podpora a koordinace 

všestranného a udržitelného rozvoje uceleného a souvislého venkovského regionu, zejména činnostmi 

ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších 

subjektů působících na území, s ohledem na ochranu přírodních a kulturních hodnot. MAS Sedlčansko, 

o.p.s. prostřednictvím své organizační složky Místní partnerství (MAS) vytváří a naplňuje rozvojové 

koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. To vše na území Místního partnerství (MAS). 

Poskytované obecně prospěšné služby jsou: 

• Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) prostřednictvím organizační složky společnosti - Místní partnerství (MAS). 

• Koordinace a rozvoj regionu MAS Sedlčansko, o.p.s. 
• Rozvoj a popularizace regionu. 
• Vytváření nových forem ekonomického, ekologického a turistického využití regionu. 
• Ochrana krajiny, jejích jednotlivých prvků a staveb umístěných v krajině. 
• Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí. 
• Služby spojené s financováním projektů k rozvoji regionu. 
• Posouzení projektů k rozvoji regionu. 
• Koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu. 
• Tvorba informační základny k soustřeďování poznatků prospěšných k rozvoji regionu. 
• Spolupráce se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu. 
• Příprava a realizace informačních a metodických materiálů a školních pomůcek se vztahem na region. 
• Výchova, vzdělávání, informování a práce s dětmi a mládeží. 
• Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů. 
• Podílí se na zvyšování vzdělanosti a osvěty. 
• Provoz informačních center – koordinace a rozvoj. 
• Komunikace s orgány státní správy a samosprávy regionu. 
• Poradenská činnost. 
• Činnost spojená se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu. 

 

ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ  
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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 je ředitel společnosti:  

 Přemysl Růžička  

SPRÁVNÍ RADA  

Správní rada je řídícím orgánem společnosti, v jejímž čele stojí předseda. 

Předseda správní rady:  

 Ing. Václav Semilský  

Členové:  

 Ing. Marie Červenková - místopředseda 

 Jan Mátl  

 Ing. Marek Kadeřábek  

 Ing. Otakar Jeřicha  

 Mgr. Čestmír Sosnovec 

 
Správní rada MAS Sedlčansko, o.p.s. jednala v roce 2015 v těchto termínech: 

 20. 1. 2015 

 10. 2. 2015 

 2. 3. 2015 

 6. 5. 2015 

 25. 6. 2015 

 1. 9. 2015 – pracovní schůzka 

 26. 10. 2015 

 19. 11. 2015 

DOZORČÍ RADA  

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, v jejímž čele stojí předseda. 

Předseda dozorčí rady:  

 Marie Křížová  

Členové:  

 Václav Lundák 

 Ing. Stanislav Žák  
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Členové Dozorčí rady MAS se účastnili všech jednání Správní rady. Dozorčí rada provedla kontrolu 

účetnictví MAS Sedlčansko o.p.s. dne 15. 7. 2015.  
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3. MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ MAS 

Jak je již poznamenáno v úvodu. Místní partnerství MAS vzniklo jako požadavek pro splnění 

standardizace MAS. Stejně jako společnost MAS Sedlčansko, o.p.s. má i Místní partnerství MAS své 

řídící orgány. Ty jsou popsány na dalších řádcích této VZ. 

Místní partnerství MAS je organizační složkou MAS Sedlčansko, o.p.s. vytvořenou pro realizaci 

komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Realizace CLLD bude probíhat na základě Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje pro období let 2014 – 2023. 

 

 organizační struktura MAS Sedlčansko, o.p.s. 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÉNUM PARTNERŮ MAS  

Plénum partnerů MAS (nahradilo Valné shromáždění MAS), jako nejvyšší orgán společnosti i Místního 

partnerství MAS je složeno z neomezeného počtu partnerů MAS Sedlčansko, o.p.s. Seznam partnerů 

k 31. 12. 2015 je: 

Místní partnerství MAS – 

organizační složka MAS 

Sedlčansko, o.p.s. 

MAS Sedlčansko o.p.s. dle 

zákona o o.p.s. musí mít tyto 

orgány 

Plénum partnerů MAS – 

nejvyšší orgán (všichni 

partneři) 

Rozhodovací výbor Místního 

partnerství MAS - 

rozhodovací orgán 

Kontrolní výbor Místního 

partnerství MAS - kontrolní 

orgán 

Výběrová komise Místního 

partnerství MAS  - 

schvalování projektů 

Správní rada MAS 

Sedlčansko, o.p.s. 

Dozorčí rada MAS 

Sedlčansko, o.p.s. 

Ředitel MAS Sedlčansko, 

o.p.s. 

 
Legenda  

- modrá výplň = orgány MAS Sedlčansko, o.p.s. 

- zelená výplň = orgány Místního partnerství MAS 

- červená čára = volí 

 

Kancelář Místního partnerství 
MAS 

a 
Vedoucí pracovník SCLLD 

 

Zakladatelé 

ZD Krásná Hora a.s. a Sdružení 

obcí Sedlčanska 
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Sdružení obcí Sedlčanska 
Sdružení obcí Sedlčanska zastupuje Ing. Jiří Burian, Štěpánka Barešová. 

Obec Dublovice 
Obec Dublovice zastupuje Ing. Otakar Jeřicha. 

Město Krásná Hora nad Vltavou 
Město Krásná Hora nad Vltavou zastupuje Jiří Urban, Vít Hubička. 

Obec Milešov 
Obec Milešov zastupuje Jiří Vokrouhlík, Miroslav Šplíchal, Irena Löffelmannová. 

TJ Krásná Hora 
Tělovýchovnou jednotu zastupuje Radomír Kulanda. 

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. 
Společnost zastupuje Ing. Jiří Zelenka, Ing. Milan Kakeš, Ing. Marek Kadeřábek. 

Zemědělská Klučenice a.s. 
Společnost zastupuje Stanislav Žák st., Božetěch Burda. 

Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. 
Společnost zastupuje Ing. Marie Červenková. 

Ing. Stanislav Žák 
Společnost zastupuje Ing. Stanislav Žák. 

ZS Dublovice a.s. 
Společnost zastupuje Ing. Václav Dědina. 

Obec Dolní Hbity 
Obec Dolní Hbity zastupuje Ing. Jan Michálek, PhDr. Marie Pilíková. 

Obec Jablonná 
Obec Jablonná zastupuje Ing. David Větrovský, Ladislav Trnka. 

Biopekárna Zemanka 
Společnost zastupuje Ing. Jan Zeman. 

Pavel Hejhal – medové pečivo 
Společnost zastupuje Pavel Hejhal. 

Ludmila Balková 
Společnost zastupuje Ludmila Balková, Vlastimil Balek. 

Resort Zduchovice a.s. 
Společnost zastupuje Ladislav Krulich. 

Občanské sdružení Statek Vletice 
Sdružení zastupuje Ing. Hynek Mühlbach. 

Obec Kamýk nad Vltavou 
Obec Kamýk nad Vltavou zastupuje Petr Halada, Ing. Josef Vencovský. 

Obec Obory 
Obec Obory zastupuje Václav Lundák. 

Obec Višňová 
Obec Višňová zastupuje Ing. Jiří Nekolný. 

MO OS SD ČR Kamýk nad Vltavou 
Organizaci zastupuje Miloslava Postawová, Ing. Václav Semilský. 

Myslivecké sdružení Obory- Luhy 
Společnost zastupuje Jiří Žák. 

Občanské sdružení Sumiko 
Sdružení zastupuje Mgr. Čestmír Sosnovec. 

Spolek divadelních ochotníků Petrovice 
Spolek zastupuje Marie Křížová. 

TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 
TJ zastupuje Pavel Krotil, Bc. Zbyněk Růžička, Přemysl Růžička. 

 

Plénum místního partnerství MAS, které nahradilo Valné shromáždění, se v roce 2015 konalo celkem 

dvakrát a to v těchto termínech: 

 3. 3. 2015  

 15. 12. 2015  
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PARTNEŘI  MAS 

 

MAS Sedlčansko, o.p.s. měla v roce 2015, 25 partnerů. Jejich přehled a dělení dle jednotlivých sektorů 

viz tabulka níže. 

Veřejný sektor Podnikatelský sektor Neziskový sektor 
Sdružení obcí Sedlčanska ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s TJ Krásná Hora nad Vltavou 

Obec Dublovice Zemědělská Klučenice, a.s. MO OS SD ČR Kamýk nad Vltavou 

Město Krásná Hora nad Vltavou ZS Dublovice, a.s. Myslivecké sdružení Obory - Luhy 

Obce Jablonná Ing. Stanislav Žák Spolek divadelních ochotníků Petrovice 

Obec Dolní Hbity ZS Nalžovice a.s. Sumiko o.s. 

Obec Milešov Ing. Jan Zeman TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 

Obec Obory Ludmila Balková Statek Vletice o.s. 

Obec Kamýk nad Vltavou Pavel Hejhal – medové pečivo  

Obec Višňová Resort Zduchovice a.s.  

 

DALŠÍ ORGÁNY MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ MAS  

Místní partnerství MAS dále zřizuje tyto orgány: 

ROZHODOVACÍ VÝBOR  

Petr Halada – předseda Obec Kamýk nad Vltavou 

Mgr. Jana Mašková Město Krásná Hora nad Vltavou 

Ing. Pavel Bartoš TJ Krásná Hora nad Vltavou 

Hynek Mühlbach Statek Vletice o. s. 

Pavel Hejhal Pavel Hejhal  

Vlastimil Balek Ludmila Balková 

 

Rozhodovací výbor v roce 2015 jednal za účasti členů Kontrolního výboru v těchto termínech: 

 16. 3. 2015 

 21. 4. 2015 – pracovní setkání 

 29. 4. 2015 – pracovní setkání  

 19. 11. 2015 

 KONTROLNÍ VÝBOR  

Ing. Jiří Nekolný Obec Višňová 

Ing. Václav Dědina ZS Dublovice, a. s. 

Ing. Břetislav Tolman MO OS SD ČR Kamýk nad Vltavou 

 

Kontrolní výbor samostatně jednal dne: 

 30. 3. 2015 

VÝBĚROVÁ KOMISE  

Petr Štěpánek Obec Petrovice 

Ing. Stanislav Žák ZS Klučenice, a. s. 

Bc. Zbyněk Růžička TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 
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Výběrová komise v roce 2015 nezasedala. 

 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST  

MAS Sedlčansko, o.p.s. působí na území 31 obcí o celkové rozloze 507,72 km2 s počtem obyvatel 

23 914. Těmito obcemi jsou: Bohostice, Dolní Hbity, Dublovice, Jablonná, Jesenice, Kamýk nad Vltavou, 

Klučenice, Kňovice, Kosova Hora, Krásná Hora nad Vltavou, Křepenice, Milešov, Nalžovice, 

Nedrahovice, Nechvalice, Obory, Osečany, Pečice, Petrovice, Počepice, Prosenická Lhota, Příčovy, 

Radíč, Sedlčany, Smolotely, Solenice, Svatý Jan, Štětkovice, Višňová, Vysoký Chlumec a Zduchovice. 
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4. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

ROZVAHA 

Aktiva (Kč na dvě d. m.) K 1. 1. 2015 K 31. 12. 2015 

Aktiva celkem 2 553 024 144 090 

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 7 027 

Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 - 7 027 

Zásoby celkem 184 384 0 

Nedokončená výroba 184 384 0 

Pohledávky celkem 2 329 140 4 774 

Odběratelé 3600 3 600 

Krátkodobý finanční majetek celkem 39 500 139 316 

Pokladna 1 961 2 414 

Ceniny 0 0 

Účty v bankách 37 539 136 902 

Jiná aktiva celkem 0 0 

Náklady příštích období 0 0 

 

Pasiva (Kč na dvě d. m.) K 1. 1. 2015 K 31. 12. 2015 

Pasiva celkem 2 553 024 144 090 

Vlastní zdroje celkem 351 093 120 194 

Vlastní jmění 10 000 10 000 

Výsledek hospodaření celkem 421 889 341 093 

Účet výsledku hospodaření 0 -230 898 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -80 795 0 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 421 889 341 093 

Cizí zdroje celkem 2 201 930 23 896 

Dlouhodobé závazky celkem (úvěr) 0 0 

Krátkodobé závazky celkem 2 201 930 23 896 

Dodavatelé 0 0 

Zaměstnanci 100 156 16 340 

Závazky k institucím SP a ZP 36 360 7 356 

Ostatní přímé daně 16 350 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 2 034 544 0 
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Jiná pasiva celkem 0 0 

Výdaje příštích období 0 0 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  

Náklady (v tis. Kč) K 31. 12. 2014 

Náklady celkem 859 

Spotřeba materiálu 18 

Opravy a udržování 0 

Cestovné 4 

Náklady na reprezentaci 2 

Ostatní služby 190 

Mzdové náklady 426 

Zákonné sociální pojištění 143 

Ostatní sociální pojištění 2 

Zákonné sociální náklady 0 

Daně a poplatky celkem 0 

Ostatní náklady celkem 31 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 0 

Poskytnuté příspěvky celkem 42 

 

Výnosy (v tis. Kč) K 31. 12. 2014 

Výnosy celkem 628 

Tržby z prodeje služeb 0 

Změny stavu vnitroorganizačních zásob -184 

Změna stavu zásob nedokončené výroby -184 

Úroky 0 

Jiné ostatní výnosy 0 

Přijaté příspěvky 122 

Provozní dotace 607 

Výsledek hospodaření -231 

Daň z příjmů celkem 0 

 

Základ daně z příjmů za rok 2015 dle daňového přiznání je 350.766,- Kč. 

Ředitel společnosti ani členové Správní a Dozorčí rady za výkon svých funkcí mzdu nepobírali. Všechny 

mzdové prostředky MAS Sedlčansko, o.p.s. čerpala z realizovaných projektů, jejichž přehled je uveden 

níže. Ve všech projektech realizovaných v roce 2015 pracovali celkem 3 zaměstnanci. 
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5. ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2015 
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6. PROJEKTY MAS V LETECH 2014 - 2015 

 Níže uvádíme přehled všech projektů, které naše MAS realizovala v uplynulých letech. Do přehledu 

jsme zařadili i ty projekty, jejichž realizace již v roce 2015 neprobíhala a to z důvodu jejich rekapitulace 

a připomenutí. 

PROJEKT „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE  OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“  

 

V regionu MAS Sedlčansko, o.p.s. byl od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2015 realizován projekt s názvem „MAS 

jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních 

samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci 

Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina (MAS) Sedlčansko 

byla v projektu partnerem bez finančního příspěvku. Cílem projektu bylo získat představu o dosavadní 

úrovni spolupráce obcí s místními akčními skupinami a hledat možná nová řešení v oblasti veřejné 

správy s návazností na budoucí spolupráci obcí a MAS. Projekt byl zaměřen na získávání informací o 

tom, s jakými problémy se především menší venkovské obce potýkají a v následném hledání možností, 

jak by mohla být MAS efektivně zapojena do spolupráce obcí, řešící identifikované problémové oblasti.  

Kromě výše zmíněného byla během projektu vypracována studie současného stavu výkonu veřejné 

správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu.  Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, 

které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky. 

Jedním z výstupů projektu bylo také vydání publikace „Jak se vám líbí náš venkov“, což je taková 

kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových 

problémů. 

Hlavním výstupem projektu pak bylo zpracování samostatné Strategie spolupráce obcí na platformě 

MAS v těchto oblastech: regionální školství, agenda podpory zaměstnanosti a protipovodňová opatření 

a krizové řízení. 

Spoluúčast naší MAS na tomto projektu byla ve výši 32 133,40,- Kč. 

Více informací naleznete na http://www.mas-sedlcansko.eu/mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-

efektivni-chod-uradu/ 

PROJEKT „DOPRACOVÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO  MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS  

SEDLČANSKO  (PROVOZNÍ DOTACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE)“  

Krajská síť MAS ve spolupráci s vedením Středočeského kraje vyjednala finanční podporu na 

dopracování strategií MAS (SCLLD) pokrývající území Středočeského kraje. Každá MAS obdržela 

prostředky na základě počtu obyvatel území. Naše MAS v rámci této jednorázové podpory obdržela 

66.286,- Kč, které využila na dopracování strategické a implementační části strategie MAS (nastavení 

postupů transparentního rozdělování finančních prostředků z EU prostřednictvím MAS). Kompletní 

strategie MAS byla nakonec poskytnuta (na nosiči DVD) Středočeskému kraji, který tyto výstupy bude 
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následně využívat při dalším plánování rozvoje území středočeského kraje. V rámci této podpory 

nevznikly naší MAS žádné výdaje, neboť se jednalo o 100% dotaci. 

Projekty spolupráce 

Z roku 2014 si do roku 2015 MAS Sedlčansko přenesla již pouze 2 projekty spolupráce. Jednalo se o 

projekt „Varhany znějící“ a projekt „Evaluace a monitoring strategií MAS ve středočeském kraji“. Níže 

naleznete bližší informace o těchto projektech. 

 „VARHANY ZNĚJÍCÍ“  

Na tomto projektu naše MAS spolupracovala opět s Přemyslovskými středními Čechami, 

o.p.s. Smyslem projektu bylo podnítit setkávání obyvatel, podpořit spolupráci mezi 

oběma regiony na poli kultury, zprostředkovat zajímavý kulturní zážitek, ukázat 

posluchačům, že varhanní hudba není přežitkem, vzbudit ve veřejnosti zájem o 

zachování varhan a dále přispět k záchraně vybraných nástrojů. Realizace projektu (reg. číslo 

13/019/4210a/120/000035) probíhala od 1. 10. 2013 do 28. 2. 2015. Celkové náklady projektu byly ve 

výši 2.168.128,- Kč. Náklady MAS byly ve výši 183.889,- Kč. Výše poskytnuté dotace činila 1.650.175,- 

Kč. 

Projekt naplnil následující cíle a přinesl tyto výstupy: 

 Oprava a restaurování nefunkčních varhan v Petrovicích, v kostele Sv. Petra a Pavla    

 Festival  

a) Putování za varhany – exkurze po vybraných nástrojích na území obou MAS a vzájemná 

návštěva koncertu posluchači z druhé MAS 

b) Varhanní koncerty – 7 koncertů za účasti světově uznávaných interpretů z čehož se 2 koncerty 

konaly na území naší MAS (v Petrovicích a v Dolních Hbitech) 

 Vydání upomínkových grafických listů 

 Vydání troj CD se záznamy z proběhlých koncertů 

 Vytvoření společných propagačních materiálů 

Doba udržitelnosti výstupů projektu je 5 let od podání žádosti o proplacení, tedy do února roku 2020. 

V této době jsme se zavázali k plnění těchto povinností: 

 uspořádat za rok dva koncerty na restaurovaných varhanech 

 uspořádat v době udržitelnosti min. jedno „Putování“ za opravenými varhany   

Více informací naleznete na http://www.mas-sedlcansko.eu/varhany-znejici/. 

 

PROJEKT „EVALUACE A MONITORING STRATEGIÍ MAS VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“  

Projekt byl založen na stávající spolupráci místních akčních skupin ze Středočeského kraje v oblasti 

sdílení dobré praxe, výměny zkušeností a stanovení doporučených způsobů evaluace a monitoringu 

strategií MAS a jejich dopadu na celkový rozvoj území. Tento projekt byl zaměřen na vzdělávání 

zaměstnanců MAS v oblasti sledování a vyhodnocování strategií. Zkušenosti a znalosti, které jsme při 

realizaci projektu získali, využijeme i v budoucí činnosti MAS, neboť provádění monitoringu a evaluace 

strategie jsou jedním z hlavních úkolů MAS. V rámci projektu vznikla publikace Monitoring a evaluace 

strategií, jejíž obsah se zabývá metodami a postupy monitorování a evaluace strategií. 

 

http://www.mas-sedlcansko.eu/varhany-znejici/
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Tento projekt byl financován z Programu rozvoje venkova 2007-2013 a celková přidělená částka činila 

500.000,- Kč na každou ze spolupracujících MAS, reg. č. projektu bylo 15/022/4210a/120/000007. 

Projekt byl realizován od 1. 11. 2014 do 31. 5. 2015. Celková výše nákladů MAS byla 498.968,- Kč, 

přičemž této částce odpovídá i výše dotace, neboť se jednalo o 100% dotaci. 

 

Cílem projektu bylo rozšíření spolupráce mezi místními akčními skupinami Posázaví o.p.s., Rakovnicko 

o.p.s., Lípa pro venkov z.s., Region Pošembeří o.p.s., Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Brdy - 

Vltava o.p.s., MAS Zálabí, z. s., MAS Jihozápad o.p.s., MAS Vyhlídky,z.s., MAS Brdy, z.ú., MAS Střední 

Polabí o.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Nad Prahou o.p.s. Výstupem projektu byl mimo jiné soupis 

praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně studií týkající se tématu evaluace a 

monitoringu Strategií MAS. 

 

Doba udržitelnosti výstupů projektu není stanovena. 

Více informací naleznete na http://www.mas-sedlcansko.eu/evaluace-a-monitoring-strategii-mas/. 

PROJEKT „TOULAVA“  

Na tomto projektu jsme spolupracovali s těmito MAS: Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE, MAS 

Střední Povltaví a MAS Lužnice, o.s. Projekt, byl zaměřen na vytvoření společné turistické oblasti s 

osobitým a unikátním názvem – Toulava. Projekt naplnil následující cíle a přinesl tyto výstupy: 

 Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Toulava 

 Webová prezentace www.toulava.cz 

 26 uvítacích cedulí u komunikací na hranicích turistické oblasti 

 Fotosoutěž – „Vyfoť Toulavu i Ty!“ 

 Regionální výstava vítězných fotografií 

 360 cedulí na zařízení cestovního ruchu 

 Press trip pro zástupce médií, cestovních kanceláří a cestovních agentur 

 

Realizace projektu probíhala od 1. 11. 2013 do 31. 8. 2014 pod reg. číslem projektu 

12/017/4210a/231/000074. Celkové náklady projektu byly ve výši 385.434,- Kč. Náklady MAS byly ve 

výši 34.616,- Kč. Výše poskytnuté dotace činila 309.077,- Kč. 

Doba udržitelnosti výstupů projektu je 5 let od podání žádosti o proplacení, tedy do srpna roku 2019. 

V této době jsme se zavázali k plnění těchto povinností: 

 1x za rok kontrola rozmístěných cedulí na hranicích turistické oblasti  

Více informací naleznete na http://www.mas-sedlcansko.eu/toulava/ 

PROJEKT „UČÍME SE FILMEM“ 

 

V období červen 2013 až září 2014 naše MAS realizovala projekt Spolupráce „Učíme se filmem“. MAS 

Sedlčansko v něm společně s MAS Region Pošembeří, MAS Přemyslovské střední Čechy, MAS Vyhlídky 

a s partnerem projektu o. s. Harvest Films připravila a následně zrealizovala celkem 32 filmových 

seminářů pro odbornou i širokou veřejnost a také filmový festival. Semináře i festival byly zaměřené 

na čtyři tématické okruhy: 

http://www.mas-sedlcansko.eu/evaluace-a-monitoring-strategii-mas/
http://www.toulava.cz/
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 Prostupnost venkovské krajiny 

 Samospráva na venkově 

 Veřejný prostor na venkově 

 Ekonomika na venkově 

 

Projekt vyvrcholil v září roku 2014 jednodenním filmovým festivalem v kině v Českém Brodě. 

V kanceláři MAS je možné si zapůjčit jakýkoli film, který v rámci projektu vznikl. Další informace o 

projektu, podmínky vypůjčení a přehled filmů v Mediatéce je možné nalézt zde http://www.mas-

sedlcansko.eu/ucime-se-filmem/. 

 

Realizace projektu probíhala od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2015 pod reg. číslem projektu 

12/017/4210a/120/000085. Celkové náklady projektu byly ve výši 442.906,- Kč. Náklady MAS byly ve 

výši 44.291,- Kč. Výše poskytnuté dotace činila 398.615,- Kč. 

Doba udržitelnosti výstupů projektu je 5 let od podání žádosti o proplacení, tedy do listopadu roku 

2020. V této době jsme se zavázali k plnění těchto povinností: 

 2x za rok upoutávka v regionálních médiích 

 2x za rok promítání filmů z Mediatéky 

 12 výpůjček z mediatéky za rok 

 aktualizace Facebooku a webových stránek MAS   

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ“  

MAS Sedlčansko začala v roce 2015 s přípravou projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro region 

Sedlčanska – zkráceně MAP. Projekt bude zaměřen na vytvoření koncepce vzdělávání v regionu a 

všeobecný rozvoj kvality škol, které napomohou dosahovat těchto hlavních cílů: kvalitní vzdělávání a 

rozvinutí potenciálu každého žáka, jež mu umožní obstát v osobním, společenském a pracovním životě. 

Realizace projektu by měla začít v druhé půli roku 2016 s celkovou dobou realizace 18 měsíců.   

Aktivity projektu: zpracování koncepčního dokumentu rozvoje vzdělávání v regionu, dohoda o 

prioritách ve vzdělávání v regionu, budování znalostních kapacit, evaluace, vytvoření funkčního 

partnerství. 

PŘÍPRAVA STRATEGIE MAS SEDLČANSKO PRO OBDOBÍ 2014 – 2020 

Kromě výše uvedených projektů, věnovala MAS plnou pozornost přípravě a zpracování Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020. 

V rámci přípravy strategie, byl důraz kladen především na její řádné projednání se všemi relevantními 

partnery z území MAS. Z tohoto důvodu, proběhlo v minulém roce opravdu velké množství jednání a 

schůzek, které byly zaměřeny na jednotlivé problematiky strategie. Těchto jednání nakonec proběhlo 

přes 100. Namátkou vybíráme jednání, která se uskutečnila v Počepicích u Hejhalů, dále setkání se 

starosty na obecním úřadě v Kosově Hoře nebo jednání, které proběhlo v Nečíni v sídle z.ú. HON – 

místo pro život. 

Koncem roku 2015, proběhlo několik setkání, jak orgánů MAS, tak setkání s dalšími partnery, jejichž 

cílem bylo projednat konkrétní opatření, která budou v rámci Strategie MAS podpořeny. 
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Za tuto mravenčí a velmi náročnou práci, tímto děkuji paní Evě Zirhutové, která se stala odborným 

garantem strategie. 

Veškeré dokumenty ke Strategii MAS jsou dostupné na: http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-

2020/ 

 

  

http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020/
http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020/
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7. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

 

 

 

 

 

Příloha účetní závěrky 

Společnosti MAS Sedlčansko, o. p. s. 

k 31. 12. 2015 
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1. Obecné údaje 

 

1.1 Charakteristika společnosti 

Společnost:  MAS Sedlčansko, o. p. s. 

Sídlo:  Petrovice 139, 262 55 Petrovice 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
IČ:   274 08 116 
 
Poslání hlavní činnosti:  

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj 

regionu MAS Sedlčansko, o. p. s. 

Datum vzniku společnosti: 

Obecně prospěšná společnost MAS Sedlčansko, o. p. s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných 

společnosti, vedeného Městským soudem v Praze, do oddílu O, vložky č. 406, a to usnesením uvedeného 

soudu ze dne 19. prosince 2005. 

 

1.2 Statutární orgány 

 

Ředitel společnosti: Přemysl Růžička 

 

Správní rada: Ing. Václav Semilský – předseda správní rady 

 Ing. Marie Červenková 

 Ing. Otakar Jeřicha 

 Jan Mátl 

 Ing. Marek Kadeřábek 

  Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

Dozorčí rada: Marie Křížová 

  Václav Lundák 

 Ing. Stanislav Žák 

 

Zakladatelé společnosti: 

Sdružení obcí Sedlčanska, Nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany, IČ 61904040 

ZD Krásná Hora n. Vlt. a s., Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56, IČ 00107999 
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2. Účetní metody a obecné účetní zásady 

Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví společnosti vedeného v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., 

kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní 

doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní 

jednotka k dispozici. 

Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). 

 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové 

souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých 

aktivitách.  

 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince  

2015. 

 

2.1 Způsoby ocenění a odepisování 

 

2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnost nevlastní 

2.1.2 Dlouhodobý drobný hmotný majetek 

Účetní jednotka stanovila, že dlouhodobým drobným majetkem je majetek, jehož vstupní 

cena je vyšší než 2000 Kč a nižší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. 

Pořízení takového majetku je účtováno na účet 501 a evidováno jako drobný majetek. 

2.1.3 Zásoby – O zásobách jednotka neúčtuje  

2.1.4 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám. 

 

2.2 Tvorba opravných položek a rezerv 

Neuhrazené pohledávky celkem: Nezaplacené faktury po lhůtě splatnosti 30 dnů ve výši 3600,- 

Kč. Opravné položky k neuhrazeným pohledávkám ani rezervy nebyly tvořeny. 

 

2.3 Přepočet cizích měn na českou měnu 

Přepočet na cizí měnu nebyl v účetnictví používán. 

3. Doplňující údaje k rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 
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3.1 Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové 

nedoplatky 

 

Neuhrazené závazky celkem:       22.522,- 

- Nevyplacené mzdy 12/2015       16.340,- 

- Závazky z mezd 12/2015       7.356,- 

- Pohledávka z mezd 12/2015 za Finančním úřadem – daňový bonus  1.174,- 

 Částka k 31. 12. 2015 Splatnost ke dni 

OSSZ   5.217,- 15. leden 2016 

VZP   2.139,- 15. leden 2016 

Finanční úřad – zálohová daň - 1.174,- (daňový bonus) 15. leden 2016 

 

3.2 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a mzdové náklady 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 1. 

 

3.3 Přijaté dotace 

 

Dotace v roce 2015      606.880,-            

Přiznaná a obdržená dotace z roku 2015 

 Provozní dotace Středočeský kraj   66.286,- 

 Projekt VARHANY ZNĚJÍCÍ    49.317,- 

 Projekt Evaluace a monitoring    493.747,- 

 korekce přiznané dotace Projekt TOULAVA  2.470,- 

 

 

3.4 Výsledek hospodaření v členění hlavní činnosti 

 

Obecně prospěšná společnost vyvíjela v roce 2015 jen hlavní činnost v souladu se svým posláním 

a nevyvíjela žádnou hospodářskou činnost. 

V rámci účetnictví byla činnost MAS Sedlčansko, o. p. s. členěna takto:  

 Projekt spolupráce TOULAVA – turistická oblast 

 Projekt spolupráce UČÍME SE FILMEM 

 Projekt spolupráce VARHANY ZNĚJÍCÍ 

 Projekt spolupráce EVALUACE A MONITORING STRATEGIÍ MAS 
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 Režijní náklady MAS 

Každá z těchto činností je v účetnictví sledována samostatně pomocí vnitropodnikového 

účetnictví 

Výnosy celkem   627.861,- Kč 

Náklady celkem   858.760,- Kč 

Hospodářský výsledek      - 230.898,- Kč 

 

3.5 Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné události, které by ovlivnily závěrku roku 2015. 

 

 

 

Sestavila dne 18. 2. 2016   Lenka Štěpánová Zítková, DiS. 

       

 

Podpis statutárního zástupce: 

 

 

 


