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Úvodní slovo 
 

 

Vážení kolegové, členové a příznivci MAS Frýdlantsko – Beskydy,  
 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. vznikla oficiálně v květnu roku 2014. Zásadním 
krokem ke vzniku tohoto spolku bylo rozhodnutí dvanácti obcí Zájmového sdružení 
obcí Frýdlantsko – Beskydy založit na původním území MAS Pobeskydí v souladu 
s metodikou ministerstva zemědělství novou místní akční skupinu, jejíž působení  
by mělo v novém plánovacím období Evropské unie v letech 2014 – 2020 umožnit 
optimální využití evropských dotací pro všestranný rozvoj území obcí Baška, Bílá, 
Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, 
Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Kromě obcí zastupují v MAS 
místní socioekonomické zájmy její další členové, kterými je 10 podnikatelských 
subjektů a 16 subjektů z nestátní neziskové sféry.  
 
Pokud jde o praktické fungování MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., lze konstatovat,  
že rok 2014 byl hlavně rokem příprav naší nově založené MAS jako nástroje pro 
implementaci Komunitně vedeného místního rozvoje na venkově v letech 2014 – 
2020. Podmínkou a východiskem pro aktivní účast našeho spolku v tomto procesu 
bude jeho úspěšná standardizace a příprava a následné schválení Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) jako uceleného rozvojového 
dokumentu, který se vztahuje na území MAS s cílem propojit subjekty, záměry  
a zdroje. Úspěšné završení obou zmíněných procesů je jedním z hlavních cílů MAS 
v roce 2015. 
 
Vážení přátelé, věřím, že jsme v roce 2014 položili dobrý základ pro účelné 
fungování MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. nejen v klíčovém roce 2015, ale v celém 
novém unijním plánovacím období. Jsem přesvědčen o tom, že věcná a racionální 
spolupráce členů spolku včetně účasti veřejnosti na přípravě SCLLD nám umožní 
vytvořit skutečně kvalitní nástroj pro přípravu a realizaci účelných a smysluplných 
projektů, které konkrétním způsobem přispějí k rozvoji území naší nově založené 
MAS. 
 
 
 

Pavol Lukša 

předseda výkonné rady 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 
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Základní údaje o spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z .s. 
 
Název spolku:  MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 
 
Sídlo :   č.p.1, 739 12 Čeladná 
 
IČ:    02989972 
 
Datum vzniku:  20. května 2014 (zápis do spolkového rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13 670) 
 
 
Zastoupení spolku 
 
Statutární orgán:  výkonná rada (počet členů: 7) 
 
Spolek zastupuje navenek předseda výkonné rady a jedná jménem spolku ve všech 
věcech vůči třetím osobám. V případě nepřítomnosti předsedy pak funkci předsedy 
vykonává místopředseda. 
 
Předseda výkonné  
rady:  Obec Čeladná, č.p. 1, 739 12 Čeladná, IČ: 00296571, 

zastoupení právnické osoby: Pavol Lukša, starosta obce 
Čeladná 

 
Místopředseda  
výkonné rady: Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, zastoupení 

právnické osoby: RNDr. Helena Pešatová, starostka města  
 
Nejvyšší orgán  
spolku:   valná hromada 
 
Kancelář spolku: č.p.1, 739 12 Čeladná 
 

• Ing. arch. Jiří Schnirch, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 
• Markéta Pastorková, účetní, od 1. 10. 2014 - dohoda o provedení práce 
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Členové MAS 
 

1. Obec Baška 
2. Obec Bílá 
3. Obec Čeladná 
4. Město Frýdlant nad Ostravicí 
5. Obec Janovice 
6. Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
7. Obec Malenovice 
8. Obec Metylovice 
9. Obec Ostravice 
10. Obec Pržno 
11. Obec Pstruží 
12. Obec Staré Hamry 
13. Sbor dobrovolných hasičů Baška, pobočný spolek  
      IČ: 64121933 
14. Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice, pobočný spolek 
      IČ: 65494563 
15. SKI Bílá - Služby s.r.o. 

IČ: 26874440 
16. Římskokatolická farnost Bílá, církevní organizace 

IČ: 47861177 
17. Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. 

IČ: 25868951 
18. Římskokatolická farnost Čeladná a Kunčice p.O., církevní organizace 

IČ: 64120007 
19. SPORT CLUB s.r.o. 

IČ: 26845431 
20. T E R M O  Frýdlant n.O. s.r.o. 

IČ: 64087662 
21. 1.BFK Frýdlant n.O., spolek,  

IČ: 27024300 
22. Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves, pobočný spolek 

IČ: 6412225 
23. Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí, církevní organizace 

IČ: 45239886 
24. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková 

organizace 
IČ: 00847020 

25. Tělovýchovná jednota Janovice, o.s., spolek 
  IČ: 61984132 

26. Ing.Oldřich Menšík, Ph.D., zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná 
v obchodním rejstříku 
IČ: 73184861 

27. ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem, Pozemkový spolek Pobeskydí, 
pobočný spolek 
IČ: 65892691 

28. ALEŠ BUKSA - BUKSA & PARTNER, fyzická osoba podnikající,  
IČ: 48750701 

29. Beskydský sportovní klub Malenovice, spolek  
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IČ: 22867309 
30. Halatová Jiřina, zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v 

obchodním rejstříku  
IČ: 73184730 

31. Sportovní klub Metylovice, o.s. spolek  
IČ: 61963721 

32. SEPETNÁ  v.o.s. 
IČ: 25863304 

33. Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek 
IČ: 60801841 

34. Miroslav Herot, zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v 
obchodním rejstříku  
IČ: 70629439 

35. Sportovní klub Pržno, o.s., spolek 
IČ: 16628861 

36. Libor Kresta, OSVČ 
IČ: 86965671 

37. Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, spolek 
IČ: 60341335 

38. Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry, pobočný spolek 
IČ : 64122191 
 
 

Informace o činnosti MAS 
 
Činnost MAS v roce 2014 byla charakterizována zejména procesem jejího založení 
v souladu s metodikou Ministerstva zemědělství ČR a zahájením prací na Strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 
 
Spolek byl založen dvanácti zakladatelskými obcemi a oficiálně vznikl ke dni  
20. května 2014. Následně došlo k rozšíření členské základny o 10 podnikatelských 
subjektů a 16 nestátních neziskových subjektů. Po podzimních volbách  
do zastupitelstev obcí došlo v důsledku personálních změn ve vedení obcí Janovice 
a Ostravice ke změnám jejich zastoupení v kontrolní radě spolku. Dne 26. listopadu 
2014 MAS odeslala na SZIF Žádost o standardizaci MAS 2014 – 2020, která byla 
dne 4. prosince 2014 oficiálně zaregistrována.(K datu distribuce výroční zprávy 
27.2.2015 neobdržela MAS ze strany SZIF žádnou reakci). 

 
V květnu proběhlo vyhodnocení nabídek na poradenské a konzultační služby při 
zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS 
Frýdlantsko – Beskydy z.s. na roky 2014 – 2020 a při zajištění standardizace MAS. 
Ze tří nabídek vybrala výkonná rada MAS nabídku společnosti HRAT, s.r.o. (Třinec) 
a 6. června 2014 byla s touto společností podepsána smlouva o dílo. Následně byly 
za aktivní účasti pracovníka kanceláře MAS J. Schnircha zahájeny práce na SCLLD.  
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Vzhledem k aktualizaci termínů pro příjem žádostí o standardizaci MAS  
(od 24. listopadu 2014 do 22. května 2015) a příjem strategií (zatím od února 2015) 
byl 3. září 2014 podepsán dodatek smlouvy se společností HRAT, s.r.o., který 
respektuje jejich uvedený posun. Na konci září byla dodavatelem předána analytická 
část strategie a koncem října její strategická část. Předpokladem pro dokončení 
SCLLD a předložení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke schválení je koordinace 
jejích výstupů s jednotlivými operačními programy, jejichž konečné schválení 
evropskou komisí se předpokládá v období  březen - červen 2015. 
 
 

Strategie komunitn ě vedeného místního rozvoje (SCLLD) – 
poslání, vize 
 
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo 
uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. 
Je nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické 
výzvy. CLLD je přístup, který vyžaduje čas a úsilí, ale relativně malé finanční 
investice, může mít podstatný vliv na životy lidí a vytváření nových myšlenek, 
společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení místní kapacity pro rozvoj 
území. Ucelený rozvojový dokument vztahující se na území MAS, který vznikl 
využitím CLLD, je dále využíván jako Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD). 
 
Vyjádřením dlouhodobé strategie spolku v několika málo větách je tzv. mise. Je to de 
facto nejvyšší možný abstrakt celé strategie a veškeré dílčí cíle, opatření a aktivity by 
měly směřovat k jejímu naplnění. Výstupem z jednání jednotlivých pracovních skupin, 
odsouhlaseným užší skupinou, je pro MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. mise v tomto 
znění:  

MAS Frýdlantsko – Beskydy, místo pro život 
 
Doplněním mise je vize, která blíže definuje způsoby a limity na cestě při dosažení 
mise. Smyslem vize je deklarování toho, čeho chce spolek MAS Frýdlantsko – 
Beskydy z.s. do roku 2022 dosáhnout a jakým směrem se bude rozvíjet. Smyslem 
vize je deklarace čeho chce spolek MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. v horizontu 7 - 8 
let dosáhnout :  
 

Žijeme v prosperující venkovské podhorské oblasti, se zdravým 

životním prost ředím, aktivními, zodpov ědnými, ekologicky 

smýšlejícími obyvateli. Jsme klidná a bezpe čná oblast s kvalitní 

možností bydlení, pot řebnou nabídkou vzd ělávání, sociálních 

a zdravotních služeb a pestrou nabídkou volno časových aktivit. 

Vytvá říme podmínky pro podnikání p ředevším malých a st ředních 
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podnik ů s využitím místních zdroj ů a pro rozvoj služeb a pracovních 

příležitostí. Nabízíme plnohodnotný a trvale udržitel ný život 

na venkov ě, zachováváme, udržujeme a rozvíjíme tradice. Ob čanům 

i návšt ěvníkům poskytujeme široké možnosti celoro čního vyžití. 

 

Do konce roku 2014 byly v rámci tvorby SCLLD definovány tyto čtyři rozvojové 

oblasti a v nich jednotlivé strategické cíle:  

I. LIDÉ 

1.1 Rozvoj celoživotního vzdělávání 

1.2 Uchovávání tradic kulturního, duchovního a přírodního dědictví 

1.3 Aktivní spolková činnost 

II. ROZVOJ POTENCIÁLU NA ÚZEMÍ MAS 

2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

2.2 Rozvoj spolupráce a partnerství 

2.3 Využití potenciálu brownfields a opuštěných objektů 

2.4 Rozvoj služeb pro cestovní ruch 

2.5 Zvýšení efektivity strategického rozvoje a plánování  

III. OBCE A ŽIVOT V NICH 

3.1 Zajištění informačních a marketingových aktivit 

3.2 Zvýšení bezpečnosti v obcích 

3.3 Zajištění kvalitních a dostupných veřejných služeb 

3.4 Rozvoj zázemí a infrastruktury pro volný čas a sportovní činnost 

IV. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA 

4.1 Rozvoj technické infrastruktury 

4.2 Rozvoj dopravní infrastruktury 

4.3 Zajištění péče o krajinu a zeleň, ochrana přírody 

4.4 Zlepšení nakládání s odpady 

4.5 Snížení energetické náročnosti 

 

Strategické cíle byly rozpracovány na úroveň jednotlivých opatření. Dopracování 

strategické části SCLLD a zpracování její implementační části je podmíněno 

schválením definitivní podoby jednotlivých operačních programů Evropskou komisí. 

Na tomto místě je nutno konstatovat, že aktualizovaný termín předložení MAS ke 

schválení prostřednictvím systému MS2014+ v únoru 2015 se zatím jeví vzhledem 

ke stavu řešení připomínek řídícími orgány jednotlivých operačních programů jako 

obtížně realizovatelný. 
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Hospoda ření za účetní období ke dni 31. 12. 2014 
 

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. hospodaří podle schválených stanov v souladu se 

zásadami hospodaření obsaženými v jejich  čl. XII a řídí se rozpočtem schváleným 

valnou hromadou spolku. 

 
Zdroje majetku:  

• Dary a příspěvky 
• Výnosy majetku, příjmy z hlavní a vedlejší činnost   
• Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů v programovém období  2014-2020 
• Členské příspěvky 

Účetnictví:   

Vychází ze zákona   563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., 

pro jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, českých 

účetních standardů, zákona o dani z příjmů  586/1992 Sb., dalších prováděcích 

předpisů a vyhlášek 

 

Rozsah a zp ůsob sestavování ú četní závěrky:  

• rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce 
• účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu 
• účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny, v tis. Kč 
• účetní jednotka účtuje o výnosech na účtech třída 6, o nákladech na účtech 

třída 5 
• účetní jednotka účtovala v průběhu účetního období jen o hlavní činnosti 
• přepočet měn a o kurzových rozdíly účetní jednotka neúčtovala 

 
 

Hospodá řský výsledek p řed zdaněním     848 756 Kč 

Úpravy zvyšující hospodářský výsledek:            + 586 894 Kč 
- náklady dle § 24 odst. 1 písm. i) /náklady hrazené z členských příspěvků/  
   

Úpravy snižující hospodářský výsledek:           - 1 435 650 Kč 
- výnosy osvobozené od daně z příjmů dle §19 odst. 1 písm. a) ZDP) 

 / členské příspěvky/  
  

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA 1 – 12 / 2014                 0 KČ 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ  848 756 KČ 

 


