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Úvodní slovo
Vážení kolegové, členové a příznivci MAS Frýdlantsko-Beskydy,
v květnu letošního roku to budou přesně tři roky, kdy MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
zahájila svou činnost s jasně definovaným cílem rozvoje a celkového zlepšení životních
podmínek v našem regionu.
První krok na hororové cestě k evropským penězům jsme zvládli již v roce 2015, kdy došlo k
dokončení procesu standardizace MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., která je nezbytná pro
činnost MAS a především pro samotné zajištění úspěšné implementace programů
financovaných z evropských fondů.
Druhým krokem je schválení podané žádosti o realizaci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s jednotlivými řídícími orgány
(Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo
zemědělství). Byli jsme přesvědčeni, že v roce 2016 bude naše strategie schválena a
budeme moci začít čerpat finanční prostředky na jednotlivé projekty na území MAS.
Vzhledem ke zdržení hodnocení ze strany řídících orgánu se tomu tak nestalo. Nicméně
věřím, že jsme na dobré cestě a v následujících měsících začneme naši strategii realizovat.
V současné chvíli se připravují jednotlivé dokumenty k výzvám a hodnocení. Přípravu mírně
komplikují neustálé změny ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Umíme však na tyto
změny pružně a efektivně reagovat, abychom byli co nejdříve a co nejlépe připraveni na
čerpání z evropských fondů.
Vážení kolegové, v roce 2014 jsme položili dobrý základ pro účelné fungování MAS
Frýdlantsko - Beskydy z.s., roky 2015 - 2016 byly zahřívacími koly v rámci kterých byly
dokončeny všechny přípravné procesy nezbytné k úspěšnému čerpání z evropských fondů
v aktuálním programovacím období. I nadále zůstávám přesvědčen, že především věcná a
racionální spolupráce všech členů spolku včetně účasti veřejnosti na přípravě SCLLD nám
umožní vytvořit a především i rozhýbat zatím těžkopádný, ale kvalitní nástroj pro přípravu a
realizaci účelných a smysluplných projektů, které konkrétním způsobem přispějí k rozvoji
území naší MAS.

Pavol Lukša
předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
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1. Základní údaje o spolku MAS Frýdlantsko–Beskydy z.s.
Název spolku: MAS Frýdlantsko–Beskydy z.s.
Sídlo: Čeladná 1, 739 12
IČ: 02989972
Datum vzniku: 20. května 2014 (zápis do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem
v Ostravě, oddíl L, vložka 13 670)
Místní akční skupina Frýdlantsko - Beskydy je společenstvím neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova,
zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region, a to
metodou LEADER.
Účelem spolku je propojené a integrované čerpání fondů na provádění strategie místního
rozvoje zaměřené na subregionální území MAS Frýdlantsko - Beskydy.
Spolek byl založen dvanácti zakladatelskými obcemi a oficiálně vznikl k 20. květnu 2014.
V průběhu necelých 3 let došlo v počtu členů k průběžným změnám a k 31. 12. 2016 je MAS
složena z 37 členů (12 obcí, 9 podnikatelských subjektů a 16 nestátních neziskových
subjektů).
MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. se rozkládá na území obcí Baška, Bílá, Čeladná,
Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice,
Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Celková rozloha území činí cca 33 016 ha. Počet
obyvatel MAS Frýdlantsko – Beskydy je necelých 28 000 osob.

2. Orgány a kancelář spolku
Členská základna je tvořena partnerstvím veřejného sektoru, podnikatelských subjektů a
nestátních neziskových organizací. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada a tvoří ji
všichni členové spolku:
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
14. Sbor dobrovolných hasičů
Hodoňovice, pobočný spolek
15. SKI Bílá - Služby s.r.o.

16. Římskokatolická farnost Bílá,
církevní organizace
17. Beskydské rehabilitační centrum,
spol. s r.o.
18. Římskokatolická farnost Čeladná a
Kunčice p. O., církevní organizace
19. SPORT CLUB s.r.o.
20. T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o.
21. 1.BFK Frýdlant n. O., spolek,
22. Sbor dobrovolných hasičů Nová
Ves, pobočný spolek
23. Římskokatolická farnost Frýdlant
nad Ostravicí, církevní organizace
24. Středisko sociálních služeb města
Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková
organizace
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25. Tělovýchovná jednota Janovice, o.
s., spolek
26. Ing. Oldřich Menšík, Ph.D.,
zemědělský podnikatel - fyzická
osoba nezapsaná v obchodním
rejstříku
27. ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod
Ondřejníkem, Pozemkový spolek
Pobeskydí, pobočný spolek
28. ALEŠ BUKSA - BUKSA &
PARTNER, fyzická osoba
podnikající
29. Beskydský sportovní klub
Malenovice, spolek

30. Sportovní klub Metylovice, o. s.
spolek
31. SEPETNÁ v.o.s.
32. Sbor dobrovolných hasičů
Ostravice, pobočný spolek
33. Miroslav Herot, zemědělský
podnikatel - fyzická osoba
nezapsaná v obchodním rejstříku
34. Sportovní klub Pržno, o. s., spolek
35. Libor Kresta, OSVČ
36. Sbor dobrovolných hasičů Staré
Hamry, pobočný spolek
37. Red Volley Frýdlant n/O, z. s.

Statutárním, rozhodovacím a výkonným orgánem spolku je výkonná rada. K 31. 12. 2016
měla výkonná rada 7 členů v následujícím složení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obec Baška
Obec Čeladná – předseda výkonné rady
Město Frýdlant nad Ostravicí – místopředseda výkonné rady
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.
Beskydský sportovní klub Malenovice, spolek
Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek
Sportovní klub Pržno, o. s.

Spolek zastupuje navenek předseda výkonné rady a jedná jménem spolku ve všech věcech
vůči třetím osobám. V případě nepřítomnosti předsedy pak jeho funkci vykonává
místopředseda.
Výběrová rada je výběrovým orgánem spolku. Výběrová rada měla k 31. 12. 2016 9 členů
v následujícím složení:
1. Obec Metylovice – místopředseda výběrové rady
2. Obec Bílá
3. Obec Kunčice pod Ondřejníkem
4. Obec Malenovice – předseda výběrové rady
5. Tělovýchovná jednota Janovice
6. 1.BFK Frýdlant n. O.
7. Římskokatolická farnost Čeladná
8. Sepetná v.o.s.
9. Libor Kresta
Kontrolní rada je kontrolním orgánem spolku. Kontrolní rada měla k 31. 12. 2016 5 členů
v následujícím složení:
1. Obec Janovice – předseda kontrolní rady
2. Obec Pstruží – místopředseda kontrolní rady
3. Obec Staré Hamry
4. Obec Ostravice
5. Obec Pržno
K 31. 12. 2016 pracovali v kanceláři MAS tito zaměstnanci:
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Ing. Michal Sládek, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (ukončení pracovního
poměru k 31. 12. 2016)
Ing. Zuzana Pavlisková, metodický pracovník - administrátor výzev SCLLD (od 1. 9.
2016)
Ing. Martina Havelková, metodický pracovník - administrátor výzev SCLLD (od 1. 12.
2016)
Markéta Pastorková, účetní (od 1. 10. 2014 - dohoda o provedení práce)

3. Informace o činnosti MAS v průběhu roku 2016
Činnost MAS v roce 2016 byla charakterizována především dokončovacími pracemi na
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), zpracováním žádostí o dotaci
Strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. a zpracováním žádosti o dotaci v rámci IROP
SC 4.2 „Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy“.
V průběhu roku 2016 vystoupili z MAS Frýdlantsko – Beskydy 2 členové: Halatová Jiřina a
Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží. K 31. 12. 2016 je tedy 37 členů, z toho 12 obcí, 9
podnikatelských subjektů a 16 nestátních neziskových subjektů.
V průběhu roku 2016 se jednotlivé orgány spolku aktivně scházely (valná hromada
dvakrát, kontrolní a výběrová rada jednou a výkonná rada pětkrát). V důsledku vypršení
jednoletého funkčního období proběhla volba členů výkonné rady a výběrové rady.
Současně valná hromada schválila změnu stanov a návazně změnu jednacího řádu výkonné
rady spolku, která přinesla změnu 1-letého funkčního období členů výkonné rady na období
3-let. Zápisy z jednotlivých jednání jsou uveřejněny na webových stránkách spolku:
http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/.
Na začátku roku 2016 probíhaly dokončovací práce na Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) MAS Frýdlantsko–Beskydy z.s. na roky 2014–2020, která byla
schválena 30. 3. 2016 valnou hromadou spolku na svém 5. zasedání a ještě tentýž den byla
strategie finalizována a předložena k posouzení Řídícímu orgánu (ŘO) v rámci IROP
SC 4.1. V srpnu 2016 obdržela MAS ze strany ŘO výzvu k doplnění Strategie SCLLD. Ve
stanoveném termínu byla strategie doplněna dle požadavků hodnotitele a opakovaně
předložena. V září MAS obdržela stanovisko, že bylo ukončeno hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie CLLD MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s."
(CLLD_16_01_054) s výsledkem "vyhověl". Od tohoto okamžiku vstoupila strategie SCLLD
MAS F-B do fáze věcného hodnocení. V listopadu 2016 obdržela MAS stanovisko ŘO, že
v rámci věcného hodnocení žádosti o podporu SCLLD MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
(CLLD_16_01_054) bylo hodnocení ukončeno s výsledkem věcného hodnocení "ano s
výhradou", což znamenalo vrácení žádosti k dalšími přepracování/doplnění dle doporučení
jednotlivých ŘO. Opravená žádost o podporu SCLLD MAS Frýdlantsko - Beskydy z. s. byla
předložena ve stanoveném termínu v prosinci 2016. Ukončení celého procesu hodnocení
očekáváme na jaře roku 2017.
Paralelně s předloženou žádostí Strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., předložila
MAS v červnu 2016 projektovou žádost v rámci IROP SC 4.2 „Zlepšení řídících a
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administrativních schopností MAS Frýdlantsko - Beskydy z. s.“ V červenci MAS
obdržela ze strany ŘO stanovisko, že žádost v rámci IROP 4.2 „Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS Frýdlantsko - Beskydy z. s.“ nesplnila podmínky
přijatelnosti a formálních náležitostí. Jelikož se jednalo o vyřazení na základě tzv.
nenapravitelného kritéria, oprava žádosti nebyla možná. Předložení nové žádosti
„Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy„ v rámci IROP SC 4.2 proběhlo v listopadu
2016.
Na konci roku 2016 začaly intenzivní přípravné práce na interní směrnici spolku – Způsob
hodnocení a výběru projektů – interní postup pro IROP. Jedná se o povinný dokument
pro výzvy IROP, kde je podrobně popsáno jakým způsobem budou vyhlašovány výzvy,
hodnocení a výběr projektů financovaných z IROP.
Přibližně v polovině června 2016 bylo rozhodnuto o realizaci nového webu MAS
Frýdlantsko - Beskydy, který zajistí moderní on-line prezentaci spolku, společně s
požadavky zachování auditní stopy vyhlašovaných výzev, vyhlašování seminářů a školení
pro žadatele, zveřejňování dokumentace včetně možnosti archivace atd. Webové stránky
byly do testovacího provozu spuštěny v září 2016 a po měsíčním testování byly nasazeny
v ostré verzi.
V roce 2016 došlo rovněž k organizačním změnám, kdy v září 2016 nastoupila na pozici
metodický pracovník - administrátor výzev SCLLD Ing. Zuzana Pavlisková a v souvislosti
s odchodem Ing. Michala Sládka k 31. 12. 2016 byla přijata od 1. 12. 2016 na pozici
metodický pracovník - administrátor výzev SCLLD Ing. Martina Havelková. Pozici vedoucí
zaměstnanec pro realizaci SCLLD bude od 1. 1. 2017 vykonávat Ing. Zuzana Pavlisková.
V souvislosti s výše uvedenými organizačními změnami došlo k dodatečnému nákupu
výpočetní techniky a dovybavení kanceláře MAS F-B.
Pracovníci kanceláře MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. se v průběhu roku 2016 pravidelně
účastnili pracovních jednání Krajské sítě MAS Moravskoslezského kraje, jehož je naše
MAS součástí a rovněž řady odborných školení a seminářů.
V průběhu roku 2016 MAS uspořádala 2 semináře. V květnu 2016 bylo tématem semináře
možnosti dotační podpory OP VVV pro školky a školy na území MAS. V červenci 2016 byl
uspořádán seminář pro potenciální žadatele k sociálnímu podnikání a možnostem dotační
podpory na území MAS Frýdlantsko – Beskydy.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM – ZISK:
Úpravy zvyšující hospodářský výsledek:
- náklady dle § 23 odst. 5 písm. i)

795 277,99 Kč

+ 1 217 052,01 Kč
/náklady hrazené z členských příspěvků, dotace/

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

- 2 012 330,00 Kč
/členské příspěvky/
886 330,00 Kč
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- výnosy, které nejsou předmětem daně dle §18 a) odst. 1 písm. b) ZDP)
/dotační prostředky/
1 126 000,00 Kč
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA 1 – 12 / 2016
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ - ZISK

0,00 Kč
795 277,99 Kč

ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
Účetní jednotka převede dosažený výsledek hospodaření na účet 931 – výsledek ve
schvalovacím řízení, a na základě rozhodnutí oprávněného orgánu účetní jednotky, popř.
stanov rozdělí dosažený zisk:
- Neuhrazená ztráta minulých let – rok 2015 158 269,70 Kč
účet 932
- Nerozdělený zisk
637 008,29 Kč
účet 932
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