MAS Frýdlantsko-Beskydy, místo pro život

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
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1. Základní údaje o spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy
Název organizace:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:
www stránky:
facebook:
email:
Tel.:

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Čeladná 1, 739 12
spolek
02989972
L 13670 vedená Krajským soudem v Ostravě
Fio banka, č.ú:2600643690/2010
www.masfb.cz
www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz
pavliskova@masfb.cz
+420 731 161 081

Místní akční skupina Frýdlantsko - Beskydy je společenstvím neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova. Cílem
spolku je zajistit prostřednictvím dotačně podpořených projektů celkový rozvoj daného
území, zlepšování kvality života a životního prostředí. Jedním z nástrojů pro dosažení cíle je
aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Účelem spolku je propojené a integrované čerpání fondů na provádění strategie místního
rozvoje zaměřené na subregionální území MAS Frýdlantsko - Beskydy.
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2. Charakteristika území MAS Frýdlantsko – Beskydy
Území MAS Frýdlantsko - Beskydy je lokalizováno v jihovýchodní části Moravskoslezského
kraje a je vymezeno katastrálními územími 12 obcí. 11 obcí náleží do správního obvodu ORP
Frýdlant nad Ostravicí, 1 obec (Baška) spadá do správního obvodu ORP Frýdek – Místek.
Území MAS sousedí ve své západní části s MAS Lašsko a na severu a východě s MAS
Pobeskydí. Na území MAS žilo k 1. 1 2017 28 549 obyvatel.
Obce MAS Frýdlantsko – Beskydy:
Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice,
Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry.

3. Členové spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy
Spolek byl založen dvanácti zakladatelskými obcemi a oficiálně vznikl k 20. květnu 2014.
Členská základna je tvořena partnerstvím veřejného sektoru, podnikatelských subjektů
a nestátních neziskových organizací a je rozčleněna do 9 zájmových skupin (farnosti
a církevní organizace, hasiči, ochrana přírody, ostatní výroba a služby, podnikatelé
v cestovním ruchu, sportovní organizace, veřejný sektor, zdravotnictví, rehabilitační
a lázeňská péče, zemědělci). Více informací o přiřazení jednotlivých členů k zájmovým
skupinám je uvedeno na webových stránkách MAS. Členové jsou přiřazeni do jednotlivých
zájmových skupin tak, aby byla splněna podmínka, že žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
V průběhu existence spolku došlo v počtu členů k některým změnám. Konkrétně v roce 2018
ukončil členství ALEŠ BUKSA - BUKSA & PARTNER a k 31. 12. 2018 je tedy MAS složena z 35
členů (12 obcí + 1 příspěvková organizace, 8 podnikatelských subjektů a 14 nestátních
neziskových organizací).
Veřejný sektor:
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. Středisko sociálních služeb města
Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková
organizace
Nestátní neziskové organizace:
14. Sbor dobrovolných hasičů Baška,
pobočný spolek
15. Sbor dobrovolných hasičů
Hodoňovice, pobočný spolek
16. Římskokatolická farnost Bílá,
církevní organizace
17. Římskokatolická farnost Čeladná a
Kunčice p. O., církevní organizace
18. 1.BFK Frýdlant n. O., z. s,
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19. Sbor dobrovolných hasičů Nová
Ves, pobočný spolek
20. Tělovýchovná jednota Janovice, z.s.
21. ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod
Ondřejníkem, Pozemkový spolek
Pobeskydí, pobočný spolek
22. Beskydský sportovní klub
Malenovice, z. s.
23. Sportovní klub Metylovice, z. s.
24. Sbor dobrovolných hasičů
Ostravice, pobočný spolek
25. Sportovní klub Pržno, spolek
26. Sbor dobrovolných hasičů Staré
Hamry, pobočný spolek
27. Red Volley Frýdlant n/O, z. s.

Podnikatelské subjekty:
28. SKI Bílá - Služby s.r.o.
29. Beskydské rehabilitační centrum,
spol. s r.o.
30. SPORT CLUB s.r.o.
31. Ing. Oldřich Menšík, Ph.D.,
zemědělský podnikatel - fyzická
osoba nezapsaná v obchodním
rejstříku
32. SEPETNÁ v.o.s.
33. Miroslav Herot, zemědělský
podnikatel - fyzická osoba
nezapsaná v obchodním rejstříku
34. Libor Kresta, OSVČ
35. T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o.

4. Organizační struktura spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada a tvoří ji všichni členové spolku vyjmenováni
výše. Valná hromada volí členy dalších povinných orgánů, tj. výkonné rady, výběrové
a kontrolní rady. Každý člen spolku může být členem pouze jednoho z povinných orgánů.
Činnost spolku zajišťuje kancelář MAS.
Jednání valné hromady se uskutečnilo v roce 2018 dvakrát, zápisy z jednání jsou uveřejněny
na webových stránkách MAS.
Statutárním, rozhodovacím a výkonným orgánem spolku je výkonná rada. Členové jsou
voleni valnou hromadou spolku. Funkční období je tříleté a končí v březnu roku 2019.
K 31. 12. 2018 měla výkonná rada 7 členů v následujícím složení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obec Čeladná – předseda Pavol Lukša
Město Frýdlant nad Ostravicí – místopředsedkyně RNDr. Helena Pešatová
Obec Baška
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.
Beskydský sportovní klub Malenovice, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek
Sportovní klub Pržno, spolek

Spolek zastupuje navenek předseda výkonné rady a jedná jménem spolku ve všech věcech
vůči třetím osobám. V případě nepřítomnosti předsedy pak jeho funkci vykonává
místopředsedkyně spolku.
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Výkonná rada se sešla v roce 2018 celkem osmkrát a dvakrát proběhlo hlasování formou per
rollam. Všechny zápisy z jednání jsou uveřejněny na webových stránkách MAS.
Obrázek 1 – zasedání valné hromady spolku

Výběrová rada je výběrovým orgánem spolku (hlavním úkolem je hodnocení projektů) a její
funkční období je stanoveno na dobu jednoho roku a končí v dubnu roku 2019. Výběrová
rada měla k 31. 12. 2018 devět členů v následujícím složení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obec Metylovice – předseda Ing. Lukáš Halata
Obec Malenovice –místopředseda JUDr. Vladimír Malarz (do 1. 4. 2018)
Sepetná v.o.s. – místopředsedkyně Ing. Kateřina Slivoníková (od 11. 4. 2018)
Obec Bílá
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Tělovýchovná jednota Janovice, z.s.
1.BFK Frýdlant n. O., z.s.
Římskokatolická farnost Čeladná
Miroslav Herot

Výběrová rada se sešla v roce 2018 celkem čtyřikrát. Všechny zápisy z jednání jsou
uveřejněny na webových stránkách MAS.
Kontrolní rada je kontrolním orgánem spolku. Funkční období je čtyřleté a končí v dubnu
2022. Kontrolní rada měla k 31. 12. 2018 pět členů v následujícím složení:
1. Obec Janovice – předsedkyně Mgr. Ing. Gabriela Milotová
2. Obec Pstruží – místopředseda Ing. Milan Vaněk (do 1.4. 2018)
3. Obec Staré Hamry – místopředsedkyně Bc. Eva Tořová (od 17. 4. 2018)
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4. Obec Ostravice
5. Obec Pržno
Kontrolní rada se sešla v roce 2018 celkem třikrát. Všechny zápisy z jednání jsou uveřejněny
na webových stránkách MAS.
Chod MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s., je organizačně zajišťován prostřednictvím kanceláře
MAS a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, který je zodpovědný za praktický výkon
rozhodnutí MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. K 31. 12. 2018 pracovali v kanceláři MAS tito
zaměstnanci:
 Ing. Zuzana Pavlisková, manažer MAS a zároveň vedoucí zaměstnanec pro realizaci
SCLLD (plný úvazek)
 Ing. Martina Havelková, metodický pracovník - administrátor výzev SCLLD (plný
úvazek)
 Monika Martináková, metodický pracovník - administrátor výzev SCLLD (plný úvazek)
 Markéta Pastorková, účetní (dohoda o provedení práce)

5. Spolupráce, členství v krajských a celorepublikových
organizacích
MAS Frýdlantsko – Beskydy je členem Národní sítě místních akčních skupin České republiky
(NS MAS). NS MAS je sdružením místních akčních skupin pracujících metodou LEADER. NS
MAS zaštiťuje některé školení, vyjednává s jednotlivými ŘO a informuje jednotlivé místní
akční skupiny o důležitých termínech, aktivitách a školeních. Rovněž rozvíjí spolupráci
s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova, hájí společné zájmy místních akčních
skupin ve vztahu k orgánům státu apod. V současné chvíli je úkolem NS MAS vyjednávat
podmínky budoucího programového období. V průběhu roku 2018 se konala jedna valná
hromada NS MAS, a to 9.10. v Chocni.
MAS Frýdlantsko – Beskydy je rovněž členem Krajské sítě místních akčních skupin
Moravskoslezského kraje. Toto sdružení je tvořeno 12 místními akčními skupinami (Místní
akční skupina Hlučínsko z.s., MAS Hrubý Jeseník, z.s., Místní akční skupina Opavsko z.s., MAS
Pobeskydí, z. s., MAS Regionu Poodří, z.s., MAS Rozvoj Krnovska o.p.s., RÝMAŘOVSKO, o.p.s.,
MAS Lašsko, z.s., MAS Jablunkovsko, z.s., Místní akční skupina Bohumínsko, z.s., MAS Slezská
brána, z. s. , MAS Frýdlantsko ‐ Beskydy z.s.).
V roce 2017 byla činnost krajského sdružení zaměřena především na podporu tvorby
a realizace strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období EU 2014
- 2020, na koordinaci přípravy, vyjednávání na krajské i národní úrovni a na přípravu Místních
akčních plánů. V průběhu roku 2018 se krajské místní akční skupiny sešly devětkrát.
MAS Frýdlantsko – Beskydy je rovněž partnerem Celostátní sítě pro venkov (komunikační
platforma Programu rozvoje venkova). Základním cílem CSV je zvýšit zapojení zúčastněných
stran do provádění rozvoje venkova, zvýšit kvalitu provádění Programu rozvoje venkova,
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podpořit inovace v zemědělství apod. Zaměstnanci MAS se v roce 2018 zúčastnili celkem šest
akcí pořádaných CSV.

6. Informace o činnosti MAS v průběhu roku 2018
6.1

Realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Pro Strategii (území) MAS Frýdlantsko – Beskydy byly alokovány v rámci jednotlivých
operačních programů finanční prostředky v následující výši:
 39 mil Kč – programový rámce Integrovaného regionálního operačního programu
 10 mil Kč – programový rámec Operační program zaměstnanost
 19 mil Kč – programový rámec Programu rozvoje venkova
Již v roce 2017 byly vyhlášeny první výzvy, ale realizace projektů začala až v roce 2018.
Indikátory, které máme ve strategii uvedeny, se začínají konečně naplňovat. Podrobněji jsou
výzvy rozepsány pod kapitolami jednotlivých operačních programů.
Zaměstnanci MAS i v roce 2018 intenzivně pracovali na tvorbě povinných dokumentů, které
jsou nedílnou součástí vyhlášení výzev. Zároveň jsou realizovány semináře pro žadatele
a příjemce. Jejich cílem bylo seznámit žadatele s pravidly pro předkládání žádostí o dotaci ve
výzvách, které MAS vyhlásila. Celkem bylo v roce 2018 zrealizováno 9 seminářů pro různá
témata (školní infrastruktura, územní studie, sociální podnikání, zemědělství a lesnictví,
veřejné zakázky,…)
Integrovaný regionální operační program (IROP)
V průběhu roku 2018 byly v rámci IROP vyhlášeny 3 výzvy, jejichž přehled je uveden
v následující tabulce.
Tabulka 1 – Přehled výzev MAS Frýdlantsko – Beskydy v roce 2018 (IROP)

Číslo
výzvy
6
7
8

Název výzvy (zkrácený)
Sociální podnikání
Infrastruktura základních a
středních škol
Infrastruktura pro volnočasové
a neformální vzdělávání

Počet
přijatých
žádostí o
dotaci
3

Úspěšné projekty
Alokace
výzvy (Kč)

Počet

Způsobilé
výdaje (Kč)

7.828.410

2

4.768.346

3

5.000.000

3

6.009.650

1

2.354.572

1

1.171.675
11.949.671

Ve výzvě č. 6 jeden projekt nesplnil podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a musel
být tak z dalšího hodnocení vyřazen. Ostatní projekty byly předány na CRR k závěrečnému
ověření způsobilosti a k 31. 12. 2018 ještě nebylo vydáno stanovisko.
Protože alokace přijatých žádostí o dotaci ve výzvě č. 7 byla vyšší než alokace výzvy, rozhodla
Výkonná rada o navýšení alokace výzvy převodem finančních prostředků z příštích let.
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Všechny čtyři projekty byly předány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti a k 31. 12.
2018 ještě nebylo vydáno stanovisko.

Tabulka 2 – Přehled projektů s uzavřeným právním aktem (v realizaci) roce 2018 (IROP)

Název projektu

Název žadatele

Místo realizace
projektu

Výše způsobilých
výdajů (Kč)

Vybudování nových
odborných učeben v ZŠ
Frýdlant nad Ostravicí,
Komenského 420

Město Frýdlant nad
Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí

2.500.000

Multimediální jazyková
laboratoř ZŠ Janovice

Základní škola a
Mateřská škola
Janovice

Janovice

2.483.604

Obec Kunčice pod
Ondřejníkem

Kunčice pod
Ondřejníkem

2.443.065

Základní škola Staré
Hamry

Staré Hamry

1.659.819

Město Frýdlant nad
Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí

Vybavení odborných
učeben základní školy
v Kunčicích pod
Ondřejníkem
Jazykové vzdělávání
bez bariér
Pořízení územních
studií města Frýdlant
nad Ostravicí

646.080
9.7325.68

Projekty z výše uvedené tabulky byly podpořeny v rámci výzev vyhlášených v roce 2017, ale
realizaci zahájily až v průběhu roku 2018. Dva z nich již realizaci k 31. 12. 2018 ukončily
(Multimediální jazyková laboratoř ZŠ Janovice a Jazykové vzdělávání bez bariér).
Pokud sečteme alokaci realizovaných, popř. již ukončených a podpořených projektů roku
2018, pak se nacházíme na celkové částce 21,7 mil. Kč a IROP tak plníme z 54 %.
Vzhledem k tomu, že jsme z důvodu kurzových rozdílů museli část alokace v roce 2018
pokrátit, tak v roce 2019 již budou vyhlášeny pouze 2 výzvy. Jedna se bude týkat sociálního
podnikání a druhá bezpečnosti dopravy.
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Obrázek 2 - Učebna ZŠ Staré Hamry

Operační program zaměstnanost (OPZ)
V rámci OPZ vyhlásila MAS jednu výzvu na sociální podnikání a to již pouze na zbytkovou
alokaci necelých 800.000 Kč. Do výzvy se přihlásil jeden žadatel, který nesplnil kritéria
přijatelnosti a formálních náležitostí. Z první výzvy, která byla vyhlášena v roce 2017 a
vyhodnocena v roce 2018, byly podpořeny dva projekty (sociální podnikání). Více informací
uvádí následující tabulka.
Tabulka 3 – Přehled projektů s uzavřeným právním aktem (v realizaci) roce 2018 (OPZ)

Název projektu
Dřevovýroba na Bílé
Pekárenská a
cukrárenská výroba v
hotelu Srdce Beskyd

Název žadatele

Místo realizace
projektu

Výše způsobilých
výdajů (Kč)

Aperkom, z.ú.

Čeladná

5.662.436

Bízik CZ, spol. s
r.o.Janovice

Čeladná

3.537.600
9.200.036

Protože se nám v rámci OPZ daří čerpat velice dobře – vyčerpáno již 92 % alokace, bylo nám
umožněno alokaci navýšit tak, abychom v roce 2019 mohli vyhlásit další výzvu s alokací 3,5
mil. Kč
Program rozvoje venkova (PRV)
V rámci PRV byla dne 18. 12. 2017 vyhlášena výzva č. 1 s alokací 11,3 mil Kč. Příjem žádostí
probíhal v roce 2018.

10

Ve výzvě bylo vyhlášeno 7 fichí: Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na
trh zemědělských produktů, Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností, Zavádění preventivních protipovodňových opatřeních v lesích, Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin, Neproduktivní investice v lesích a Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh. Více
informací uvádí následující tabulka.
Tabulka 4 – Přehled výzev MAS Frýdlantsko – Beskydy v roce 2018 (PRV)

Číslo
výzvy
1
1
1

1

1

1
1

Název fiche
21-Investice do zemědělských
podniků
22-Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
23-Podpora investic na
založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
24-Zavádění preventivních
protipovodňových opatření v
lesích
25-Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících
dřevin
26-Neproduktivní investice v
lesích
27-Investice do lesnických
technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

Počet
přijatých
žádostí o
dotaci

Alokace
výzvy (Kč)

Úspěšné projekty
Počet

Velikost
dotace (Kč)

17

3.505.200

14

4.850.290

1

876.534

1

71.500

2

1.095.432

2

467.942

0

540.864

0

0

1

901.440

0

0

0

3.300.000

0

0

4

1.095.432

3

670.000
6.059.732

V rámci výzvy bylo přijato 25 projektů, k realizaci jich bylo postoupeno dvacet. Ve fichi 24
a 26 nebyl zaregistrován žádný projekt a ve fichi 25 a 27 byl ukončen vždy jeden projekt ze
strany SZIF. V rámci fiche 21 nesplnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti 3
projety. Alokace projektů v této fichi byla překročena a z důvodu přetlaku kvalitních projektů
byla alokace fiche navýšena převodem finančních prostředků z příštích let. Alokace výzvy tak
byla vyčerpána z 53 %. Celkově v rámci PRV je však prozatím vyčerpáno pouze 31,6 %
finančních prostředků.
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Obrázek 3 - Pořízení techniky pro lesní

Obrázek 2 – Modernizace farmy Halata

hospodářství obce Metylovice

Níže je uveden seznam žadatelů, kteří k 31. 12. 2018 měli podepsanou Dohodu a byla u nich
tedy zahájena realizace.
Tabulka 5 – Přehled projektů s uzavřeným právním aktem (v realizaci) roce 2018 (PRV)

Název projektu

Název žadatele

Místo realizace
projektu

Výše způsobilých
výdajů (Kč)

Medový dvůr - pořízení traktoru

Bc. Martin Carbol

Efektivní přeprava balíků

Miloš Cochlar

Modernizace zemědělské farmy
Modernizace farmy
Modernizace farmy Halata
Modernizace zemědělské techniky
Modernizace zemědělských strojů

FARMA HEROT s.r.o.
GAJDAK, spol. s.r.o.
Lukáš Halata
Petr Mácha
Lenka Máchová

Luční válce

Ing. Oldřich Menšík,
Ph.D.

Baška
Kunčice pod
Ondřejníkem
Pržno
Čeladná
Metylovice
Janovice
Janovice
Kunčice pod
Ondřejníkem

599.400

Modernizace ekologického chovu
dojnic

Ing. Vojtěch Menšík

Kunčice pod
Ondřejníkem

148.800

Technologie krmení telat

Ing. Olga Menšíková

Kunčice pod
Ondřejníkem

287.210

Podpora mladého zemědělce
Pořízení shrnovače

Michal Pavlica
Josef Rada

Nákup stroje

Ing. Pavel Řezníček

Pstruží
Pržno
Kunčice pod
Ondřejníkem

Modernizace farmy Kunčice p.O.

Petr Ulčák

Kunčice pod
Ondřejníkem

268.080

22-Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Jaroslav Zátopek

Ostravice

71.500

234.000
1.400.000
172.800
700.000
84.000
84.000
297.000

245.000
210.000
120.000
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Rozšíření výroby multifunkčních
stolů a patentovaného nábytku
Modernizace stolařství - Petra
Balašová a rozšíření o reklamní
výrobky s gravírovacím CO2
laserem

Radek Balaš

Frýdlant nad
Ostravicí

264.082

Petra Balašová

Frýdlant nad
Ostravicí

203.860

Karel Mališ

Kunčice pod
Ondřejníkem
Ostravice

125.000

Obec Metylovcie

Metylovice

495.000

Zpracování potěžebních zbytků

Petr Cochlar

Pořízení traktorového navijáku
Pořízení techniky pro lesní
hospodářství obce Metylovice

50.000

6.059.732

Na jaře roku 2019 bude vyhlášena výzva č. 2 s již celkovou zbytkovou alokaci na všechny
fiche.

6.2

Činnost kanceláře při realizaci SCLLD

V roce 2018 kancelář MAS pracovala ve složení: Ing. Zuzana Pavlisková (manažer MAS
a zároveň vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD), Ing. Martina Havelková a Monika
Martináková (metodický pracovník - administrátor výzev SCLLD). Všichni na plný úvazek –
1,0. Na DPP je v kanceláři zaměstnána paní Markéta Pastorková na pozici účetní.
V souvislosti s nutností zabezpečení chodu kanceláře pro potřeby realizace SCLLD byl
realizován projekt Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy. Projekt slouží nejen
k zajištění personálních nákladů, ale rovněž byl využíván pro proplacení cestovních nákladů,
telefonních poplatků, nákupu spotřebního materiálu apod. Realizace projektu byla
k 31. 12. 2018 ukončena a od roku 2019 bude zahájen navazující projekt, který bude ukončen
k 31. 12. 2023. V souladu s podmínkami programu je stanovená finanční provozní podpora
ve výši 95% z uznatelných výdajů projektu. Zbývající část včetně nezpůsobilých výdajů je
hrazena z členských příspěvků.
Pracovníci MAS Frýdlantsko – Beskydy se účastnili řady školení a pracovních setkání,
workshopů a konferencí, kde získávali potřebné aktuální informace pro svou činnost.
Zaměstnanci MAS se rovněž účastní mnoha dalších jednání, ať už to jsou valné hromady
různých spolků nebo zasedání Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy.
V rámci jednotlivých výzev byly organizovány semináře pro potenciální žadatele a průběžně
byly prováděny individuální konzultace s potenciálními žadateli.
V průběhu celého roku probíhala animační činnost, v rámci které jsme se snažili veřejnost
informovat o plánovaných akcích na našich webových a facebookových stránkách.
Zaměstnanci kanceláře MAS je prováděna i tzv. animace škol, která spočívá v bezplatném
poradenství školám, školským a dalším vzdělávacím zařízením. V Operačním programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti dotací na šablony.
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7. Hospodaření za účetní období ke dni 31. 12. 2018
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM – ZTRÁTA:
Úpravy zvyšující hospodářský výsledek:

358 029,31 Kč
+ 2 025 454,17 Kč

- náklady dle § 23 odst. 5 písm. i) - náklady hrazené z členských příspěvků, dotace

Úpravy snižující hospodářský výsledek:

- 1 667 424,86 Kč

- výnosy osvobozené od daně z příjmů dle §19 odst. 1 písm. a) ZDP) - členské příspěvky
- výnosy, které nejsou předmětem daně dle §18 a) odst. 1 písm. b) ZDP) - dotační prostředky

0,00 Kč
1 667 424,86 Kč

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA 1 – 12 / 2018

0,00 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ - Ztráta

358 029,31 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 pokryje ztrátu roku 2018 z dosaženého zisku minulých let:
Nerozdělená ztráta minulých let

358 029,31 Kč

účet 932

Další informace k hospodaření za rok 2018 jsou uvedeny v účetní závěrce a jejich přílohách.
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