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1. LEADER 
 

Místní akční skupina MAS Podchlumí, z. s. ukončila administraci realizace projektů konečných příjemců z 

Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader (SPL) "Na společné cestě krajinou ovoce a 

pískovce" schváleným Státním zemědělským a intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova na období 

2007-2013, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a IV.1.2. Realizace místní rozvoje strategie.  

Probíhalo pouze ukončování administrace projektu spolupráce Komunitní venkov a podávána Hlášení o 

změnách v SPL.  

 

MAS Podchlumí, z. s. se v roce 2015 věnovala zejména tvorbě strategie pro léta 2014-2020 podle principů 

LEADER. Postupně byla zpracovávána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která byla 

spolufinancována do 31. srpna 2014 z OP Technická pomoc, a od té doby byla financována z prostředků MAS a 

částečně z dotace Královéhradeckého kraje. Klíčovou součástí vzniku nové SCLLD je dlouhodobý (od roku 2012) 

proces veřejné přípravy a projednávání jednotlivých částí SCLLD z důvodu jejího přesnějšího zacílení dle potřeb 

regionu. Přístup zdola spočíval v práci tematických pracovních skupin, několika dotazníkových šetření mezi 

veřejnými i soukromými subjekty, veřejných setkáních, anketách pro 

mládež, komunikaci pomocí médií apod.  

V roce 2015 byl na SCLLD vypracován oponentní posudek od 

společnosti Haskoning DHV v rámci evaluace 2. výzvy OPTP, do níž se 

naše MAS zapojila. Součástí posudku byla doporučení k jednotlivým 

částem strategie. Tato doporučení byla postupně zapracovávána. Pro 

zpracování implementační části SCLLD bylo nutné účastnit se mnoha 

seminářů, které pro MAS připravily řídící orgány a další partneři (viz 

kapitola 5). Dle předpokládané alokace by se do území MAS Podchlumí, z. 

s. mělo dostat 54 mil. Kč z operačních programů IROP, Program rozvoje 
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venkova a OP Zaměstnanost. Žádost o schválení SCLLD bude podána řídícímu orgánu na začátku roku 2016 a první 

výzvy by mohly být vyhlášeny v 3. čtvrtletí 2016. 

 

2. ZNAČENÍ – PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®  
 
I v roce 2015 byly v regionu Podkrkonoší oceněny další nové produkty a výrobky značkou PODKRKONOŠÍ 

regionální produkt®, tentokrát již v VIII. výzvě. Certifikační komise, která zasedala dne 15. 9. 2014 v Holovousích, 

posuzovala celkem 13 zajímavých žádostí (5 nových a 8 žádostí o obnovení značky). Mezi nové žádosti patřily 

přírodní mýdla a šampony, mák, matrace, sušené ovoce i přírodní mošty.  

 

Nově certifikát získali:  
 

 Dagmar Kadlčíková na „PŘÍRODNÍ MÝDLA A ŠAMPONY" 

 ZD Bašnice na „BAŠNICKÝ MÁK“ 

 Petr Kareš na „SUŠENÉ OVOCE Z PODCHLUMÍ“ 

 Petr Kareš na „100% PŘÍRODNÍ MOŠTY“  

 

Žádost o obnovení značky podali: 
 

 Josef Rýdl, s.r.o. na „CHUTNÝ PRECLÍK“ 

 EPOS CZ spol. s r. o. na „PIVO TAMBOR“ 

 Keramika Hořice – Vladimír Kulhánek na „SOUBOR KERAMICKÝCH VÝROBKŮ“ 

 Jana Kubištová na „KUBIŠTOVY HOŘICKÉ TRUBIČKY“ 

 Helena Soprová na „MED ZE VČELÍ FARMY POD ZVIČINOU“ 

 Helena Soprová na „PODZVIČINSKOU MEDOVINU“  

 Ozdoba CZ s.r.o. na „SKLENĚNÉ RUČNĚ VYRÁBĚNÉ OZDOBY“ 

 Břetislav John na „KŮLY A PALISÁDY“ 

 

Žádost o certifikát nezískal: 

 České matrace s.r.o. na „PŘÍRODNÍ, RUČNĚ ŠITÉ MATRACE“ (nesplnění bodového hodnocení) 
 

Slavnostní předání certifikátů proběhlo na Slavnostech Holovouských malináčů dne 3. 10. 2015. 
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3. ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY SPOLKU 
 

Valná hromada MAS na poslední prosincové Valné hromadě roku 2014 schválila změnu právní formy spolku 

z Podchlumí o.s. na MAS Podchlumí, z. s. z důvodu zrušení zákona o sdružování občanů a k přesunu právní úpravy 

o.s. do nového občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014. Stávající o. s. byly převedeny do spolkového 

rejstříku. Změna právní formy spolku nabyla účinnosti dne 27. 2. 2015 (aktualizace 12. srpna 2015).  

 

4. STANDARDIZACE MAS 
 

Žádost o standardizaci byla podána 6. února 2015 a následně 

doplňována na výzvu Ministerstva zemědělství (dne 17. července 2015 a 

21. prosince 2015). Dne 22. prosince 2015 Ministerstvo zemědělství 

vystavilo Osvědčení o splnění standardů MAS, čímž byla prokázána 

schopnost MAS Podchlumí, z. s. podílet se na implementaci evropských 

programů a získat finanční podporu z evropských fondů na realizaci své 

strategie (SCLLD). 

 

5. REALIZOVANÉ PROJEKTY, ŽÁDOSTI O DOTACE 
MAS 

 
Projekt spolupráce s názvem "KOMUNITNÍ VENKOV" 

 
Místní akční skupina Podchlumí 

doplňovala připomínky SZIF k vyúčtování 

projektu s názvem Komunitní venkov, ve spolupráci s MAS Hradecký venkov a MAS 

Společná Cidlina. Jednalo se o vybavení prostor pro konání volnočasových aktivit, 

pořádání kurzů pro lektory a veřejnost.  

V rámci MAS Podchlumí byly vybaveny prostory keramické dílny 

v Ostroměři a Dobré Vodě u Hořic, volnočasové prostory v obcích Úhlejov, Milovice 

u Hořic a v Hořicích (Hospicové sdružení Duha).  

Celkové náklady projektu činily 989.000 Kč.  Platba byla schválena 30. 3. 2015 a partnerům projektu byly 

následně 23. 4. 2015 dle dohody o partnerství vyplaceny finance poskytnuté místní akční skupině na 

předfinancování části projektu. 

 
 
Projekt spolupráce s názvem „UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI“ 
 

Místní akční skupina Podchlumí realizovala v období prosinec 2014 až květen 2015 projekt spolupráce 

„UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI“s dalšími 13 MAS v Královéhradeckém kraji.  
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Účelem projektu bylo posílení spolupráce MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. 

S využitím zkušeností z období 2007 – 2013 byla zpracována 

doporučující metodika na téma: uplatňování principu 

LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru 

projektů, využití MAS jako platformy pro různé aktivity 

v oblasti regionálního rozvoje. MAS Podchlumí zpracovávala 

kapitolu s názvem Proces výběru projektů (uplatnění 

organizační struktury MAS a veřejnosti v rámci komunitního 

plánování při nastavení indikátorů) včetně 10 doporučení 

pro proces výběru projektů a transparentnost. 

Výsledná metodika je ke stažení na webu 

www.maspodchlumi.cz. 

 

 

DOTACE OD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
 

MAS získala od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 100.000 Kč.  

Dotace byla využita na tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a část režií MAS - 

mzdové výdaje, audit čerpání dotace za rok 2014 (s pozitivním výsledkem), členský příspěvek Krajskému sdružení 

Národní sítě MAS Královéhradeckého kraje (předávání informací MAS v KHK, NS MAS, Pracovními skupinami, 

předávání  zkušeností mezi MAS atd.), členský příspěvek Asociaci regionálních značek (podpora podnikání a 

konkurenceschopnosti místních výrobců, rozvoj značení místního značení regionálních výrobků) a členský 

příspěvek Národní síti MAS ČR (spolupráce s aktéry rozvoje venkova, 

obhajoba zájmů členských MAS ve vztahu k orgánům státu, 

prosazování transparentních pravidel pro fungování MAS a 

k vytvoření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při 

administraci dotací z fondů k podpoře rozvoje venkova, výměna 

zkušeností, školení, konference podporující udržitelnost a fungování 

venkova).  

 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Hořice 
MAS Podchlumí, z. s. bude zpracovatelem Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v ORP Hořice, na 

základě žádosti o dotaci podané 23. 11. 2015 na MŠMT, s rozpočtem 3 185 444 Kč. Soulad s MAP je podmínkou 

pro čerpání dotací škol na investiční (z IROP) i vzdělávací (z OPVVV) projekty. Od ledna až března 2016 by měl začít 

fungovat realizační tým na zpracovávání MAP (3 osoby celkem na 2 úvazky), Řídící výbor, pracovní skupiny. 

Financovány jsou mzdové a režijní náklady na tuto činnost, odborné aktivity spojené s rozvojem a zkvalitňováním 

vzdělávání. MAP se budou zpracovávat pro školy na území ORP Hořice do konce roku 2018, poté bude realizován 

MAP+ a znovu bude spuštěna realizace do r. 2020. Pracovníci MAS budou zajišťovat školám také animaci, tj. 

metodickou pomoc ZŠ/MŠ s výběrem projektů, zaškolení škol pro čerpání dotací, průběžná konzultační činnost při 

realizaci projektu, metodická pomoc při zpracování MZ, při komunikaci se zřizovateli, při kontrolách na místě 

apod. 
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6. AKCE 
 

MAS Podchlumí, z. s. se v roce 2015 prezentovala na následujících 8 akcích, kde byly většinou mimo jiné také 
prezentovány produkty a výrobky značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. 

 

 14. dubna - kulatý stůl s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, zástupci MZe, MMR a Spolku 

pro obnovu venkova v OVI Holovousy   

 16. dubna - seminář se studenty VOŠ Hořice k tématům MAS Podchlumí, Mikroregion Podchlumí, 

turistická informační centra, destinační management Podzvičinsko 

 3. května - otevírání turistické sezony na Zvičině   

 18. června - LeaderFEST 2015 v Náchodě 

 25. června - seminář Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů Evropské unie a 

Královéhradeckého kraje v období 2014 – 2020 v Milovicích u Hořic 

 27. srpna - 1. září - veletrh Země živitelka v Českých Budějovicích (prezentace Krajského sdružení NS MAS 

Královéhradeckého kraje) 

 3. října - prezentace MAS Podchlumí, z. s. a destinačního managementu Podzvičinsko na Slavnostech 

holovouských malináčů v Holovousích vč. předání certifikátů PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.  

 10. října - prezentace Regionálních produktů PODKRONOŠÍ na slavnostním zavírání turistické sezóny na 

Zvičině 

 

7. VZDĚLÁVÁNÍ 
 
MAS Podchlumí, z. s. je členem Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Královéhradeckého kraje, které řeší 

problematiku MAS na území Královéhradeckého kraje.  
MAS Podchlumí, z. s. je zvoleným zástupcem do Pracovních skupin NS MAS:  

 PS Vzdělávání – místní akční plány vzdělávání, spolupráce s MŠMT, spolupráce s univerzitami (ČZU 
Praha, Univerzita Pardubice), další vzdělávání manažerů MAS, ZŠ a MŠ animace a MAP 

 PS Public relations -  náplní je pozitivně propagovat a medializovat výsledky práce MAS vůči 
sdělovacím prostředkům, vlastními aktivitami přispívat k vytváření pozitivního obrazu metody 
LEADER, komunitně vedeného místního rozvoje a činnosti MAS, organizovat prezentaci NS MAS ČR na 
odborných akcích a veletrzích, propagovat činnost MAS a metodu LEADER. 

 

Setkání KS NS MAS ČR proběhla: 
 

 5. 2. 2015 (Maršov u Úpice) - volební Valná hromada KS NS MAS Královéhradeckého kraje (volby do 

výboru KS, do Výboru Národní sítě MAS ČR, z. s., do pracovních skupin při NS MAS, dále koordinace 

krajského Projektu spolupráce, LEADERfestu 2015, výměna zkušeností a dobré praxe v jednotlivých MAS). 

 5. března – Valná hromada KS MAS v Horním Maršově (přijetí MAS Stolové hory, LEADERfest, koordinační 

schůzka projektu spolupráce, výměna zkušeností a dobré praxe) 

 7. května - Valná hromada KS MAS v Chlumci nad Cidlinou (MAP, projekt spolupráce, výměna zkušeností a 

dobré praxe) 
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 4. června - Valná hromada KS MAS v Kosteleckých Horkách (projekt spolupráce, LEADERfest, výměna 

zkušeností a dobrá praxe na příkladech)  

 20. srpna - Valná hromada KS MAS v Broumově  

 23. září - Valná hromada KS MAS v Holovousích (vyhodnocení propagačních akcí, stav strategií a začlenění 

OP, stav standardizace, MAPy a MASky, plánované projekty spolupráce) 

 15. října - Valná hromada KS MAS v Mžanech (Prezentace CSV, Prezentace CEP, MAPy a MASky, stav 

strategií a začlenění OP, stav standardizace, plánované projekty spolupráce, diskuse a různé (Konference 

Venkov 2015, Dožínky 2016…) 

 19. listopadu - Valná hromada KS MAS v Havlovicích (Struktura SCLLD + informace z jednání na MMR a 

hodnocení strategií, SCLLD a IROP, SCLLD a PRV, SCLLD a OPZ, MAP a animace škol v CLLD SCLLD a OPŽ  

 10. prosince - Valná hromada KS MAS v Náchodě (prezentace CSV, rezentace PRV, IROP, OPZ v SCLLD, stav 

strategií a začlenění OP, stav standardizace, plánované projekty spolupráce 

 

Účast na vzdělávacích akcích: 
 

 29. ledna - RSK Venkov - financování projektových záměrů z evropských fondů na území 

Královéhradeckého kraje v období 2014 – 2020 

 30. ledna - SMS ČR - Evropské fondy po lopatě 

 3. března - NS MAS a MZe - Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-

2020 

 11. března - NS MAS - Valná hromada NS MAS 

 13. března - ČZU a NS MAS - Krátké potravinové řetězce (Praha, ČZU) 

 17. března - CSV, MZe a SZIF - Dotační možnosti na období 2014 – 2020 pro náš venkov z PRV 

 26. března - Krajská hospodářská komora KHK, jednatelství Jičín a město Hořice: Evropské fondy 2014 - 

2020: z pohledu zákona o veřejných zakázkách 

 1. dubna - MMR: Seminář k představení IROP, Hradec Králové 

 17. dubna - ČZU a NS MAS - Regionální značky a trhy (Praha, ČZU) 

 22. dubna - setkání zástupců obcí ORP Hořice v projektu Podpora meziobecní spolupráce (Hořice) 

 29. dubna - Prostor pro projekty měst a obcí (Dvůr Králové n. Labem) 

 20. května - seminář pro účetní MAS v Dobrušce  

 8. června - Konference k projektu spolupráce + Valná hromada NS MAS v Choceradech 

 10. června - Konference Strategické řízení rozvoje obcí ve Velké Bystřici 

 24. června - Setkání se starosty obcí ORP Hořice v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce. 

 29. června - Infotrip Podkrkonoším 

 21. července - Město Hořice poskytlo Manuál pro veřejnost, organizace a instituce v obci - Jak společně 

postupovat v oblasti protidrogové prevence. Ke stažení pod článkem. 

 29. července - Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin České 

republiky pořádalo informační semináře pro MAS ke strategiím CLLD 

 25. srpna - setkání koordinátorů projektu meziobecní spolupráce v Rychnově nad Kněžnou 

 3. září - závěrečné setkání zástupců obcí ORP Hořice v projektu Podpora meziobecní spolupráce 

http://www.maspodchlumi.cz/


MAS Podchlumí, z. s., místní akční skupina   
Holovousy 39, 508 01 Hořice 
www.maspodchlumi.cz 
IČ: 270 15 947 

 

Výroční zpráva MAS Podchlumí, z. s. za rok 2015   7 

 22. září - jednání krajských MAS s Mgr. Čápem z Agentury pro sociální začleňování na téma 

koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

 2. října - setkání koordinátorů projektu meziobecní spolupráce v Hořiněvsi, předání finálních výstupů 

Svazu měst a obcí 

 13. - 14. října - seminář Zkušenosti z končícího programového období a nastavení nových dotací, Centrum 

evropského projektování, Hradec Králové 

 16. října - konference "Příležitosti pro region v období 2014-2020 ve Filharmonii v Hradci Králové 

 21. - 22. října - exkurze na Broumovsko s Asociací regionálních značek 

 11. listopadu - seminář Kotlíkové dotace nové generace, Hořice 

 19. listopadu - III. venkovská konference na téma "Inovace a inovační technologie na venkově v 

Královéhradeckém kraji", Havlovice 

 26. listopadu - Valná hromada Asociace regionálních značek, Praha 

 26. listopadu - Seminář k SCLLD v Hlinsku 

 4. prosince - seminář na MPSV v Praze k SCLLD z pohledu OP Zaměstnanost 

 

Účast na pracovních skupinách NS MAS a Regionální stálé konference KHK: 
 

 20. dubna - Pracovní skupina Venkov při Regionální stálé konferenci na KHK 

 29. května - Pracovní skupina Venkov při Regionální stálé konferenci na KHK 

 9. listopadu - Pracovní skupina vzdělávání na MŠMT v Praze k projektu Místní akční plán vzdělávání 

 
Setkání k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání (MAP): 

 

 29. června - Místní akční plány vzdělávání (MAP) pro ORP Hořice. Schůzka s řediteli MŠ a ZŠ v ORP Hořice 

a zástupci obcí jako zřizovateli. 

 14. října - Seminář pro žadatele o dotaci na zpracování Místních akčních plánů vzdělávání v Praze 

 16. listopadu – přípravný Řídící výbor MAP v Holovousích 

 29. listopadu – setkání se zřizovateli škol města Hořice 

 

Schůzky k připravovaným projektům spolupráce: 
 

 24. - 25. listopadu - setkání v OVI s MAS připravujícími projekt spolupráce Milion ovocných stromů 

v krajině 

 21. říjen – seznamovací setkání s partnerem MAS Szlakiem Granitu (PL) v Hořicích 

 16. prosince - setkání s partnerem MAS Szlakiem Granitu (PL) v polském Lubachów 

 

Zasedání Rady MAS a Valné hromady MAS: 

 

Zasedání Rady: 

 12. 2. 2015 Dobrá Voda u Hořic 

 16. 4. 2015 Holovousy 

 24. 11. 2015 Holovousy 
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 1. 12. 2015 Hořice 

 

Zasedání Valné hromady: 

 17. 6. 2016  Hořice 

Valná hromada MAS souhlasila s odstoupením Ing. Kateřiny Karešové jako fyzické osoby, která se nově 

stává pověřenou zástupkyní u člena Sdružení Podzvičinsko namísto dosavadní Bc. Kláry Stannerové. Valná 

hromada zvolila AGRO Chomutice a.s. (pověřená zástupkyně Ing. Jaroslava Kořínková) jako nového člena 

Výběrové komise MAS. Valná hromada MAS schválila aktualizované stanovy a směrnice MAS. 

 

 1. 12. 2015 Hořice 

Valná hromada schválila vystoupení společnosti Romodrom o.p.s. z Výběrové komise a zájmové skupiny 5) 

Sociální a zdravotní oblast. Valná hromada schvaluje přijetí členky Mgr. Kateřiny Dostálové do Výběrové 

komise a zájmové skupiny 5) Sociální a zdravotní oblast. Valná hromada schválila nové složení Výběrové 

komise: Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko (Kateřina Karešová), Mgr. Kateřina Dostálová, Obec 

Úhlejov (Lenka Šedivá, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (Ing. Petra Soukupová), Agro 

Chomutice (Ing. Jaroslava Kořínková). Valná hromada schválila přesun členky fyzicky osoby Ing. Jitky 

Koubkové ze zájmové skupiny 1) Infrastruktura a životní prostředí do zájmové skupiny 6) Podnikání, 

zemědělství a venkov. 

 

8. ČLENSKÁ ZÁKLADNA, ORGÁNY, SEKRETARIÁT  
 

PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU: 

Mgr. Jana Němečková 

 

VALNÁ HROMADA MAS (ČLENSKÁ ZÁKLADNA): 
Valná hromada je nejvyšší orgán spolku a je tvořen všemi členy MAS. Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani 

veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv. Po Valné hromadě MAS Podchlumí 

dne 17. 6. 2015 i 1. 12. 2015 se obměnila členská základna. Původní počet členů v členské základně byl 37 členů, 

nyní je 36. Poměr veřejný sektor (22 %) vs. soukromý sektor (78 %).  

  
Soukromý sektor: 

 Barešová Petra, Bc. 

 Berdychová Martina, Mgr. 

 Burianová Kateřina, Ing. 

 Divoký Libor, Ing (ZD Bašnice) 

 Dostálová Kateřina, Mgr. 

 Dousek Otakar, Ing. (ČRS MO Ostroměř) 

 Draštík Pavel, Ing. (Karas Mlázovice, o.s.) 

 Gabriel Tomáš, Ing. 

 Jašíková Veronika, Ing. 

 Jonáková Iva (ZD Podchlumí Dobrá Voda) 

 Kareš Petr 

 Kořínková Jaroslava, Ing. (AGRO Chomutice) 

 Koubková Jitka, Ing. 

 Kráčmar Zdeněk (ČZS Chodovice) 

 Kráčmarová Helena, Ing. 

 Krátký Jakub, Bc. 

 Kučera Jan, Ing. 

 Musil Jaromír, Ing. 

 Němečková Jana, Mgr. 

 Novotný Miroslav (Aeroklub Hořice) 

 Peroutka Zdeněk, Ing. (ZO ČZS Vysoké Veselí) 

 Pour Martin, Ing. arch. 

 Soukupová Petra, Ing. (ZEAS Podhorní Újezd) 
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 Karešová Kateřina, Ing. (Sdružení 

Podzvičinsko) 

 Šubrtová Tereza, Ing. 

 Švůgerová Kristýna, Mgr. 

 Trousil Michal, Mgr., Ph.D. 

 VŠÚO Holovousy s.r.o. 

 
Veřejný sektor: 

 Bičiště Josef (Obec Červená Třemešná) 

 Doležal Ivan (Město Hořice) 

 Hlavatý Jiří (Obec Vřesník) 

 Hlavatý Matěj (Obec Tetín) 

 Nosek Miroslav, Bc. (Město Miletín) 

 Rajm Zdeněk (Mikroregion Podchlumí) 

 Šedivá Lenka, DiS. (Obec Úhlejov) 

 Tobolka Milan (Obec Cerekvice nad Bystřicí) 

 
 

RADA SPOLKU 
Celkem 5 členů. Rada spolku je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku. Je složena ze členů spolku, 

přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv.  
 

 Město Hořice (Doležal Ivan) - předseda Rady 

 ZD Bašnice (Divoký Libor, Ing.)  

 Němečková Jana, Mgr.  

  Mikroregion Podchlumí (Rajm Zdeněk)   

  Švůgerová Kristýna, Mgr. 

 

DOZORČÍ KOMISE: 
Celkem 5 členů. Dozorčí komise je kontrolním orgánem spolku. Je složena ze členů spolku, přičemž veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv. 

 

 Barešová Petra, Bc.   

 Obec Tetín (Hlavatý Matěj)   

 Kučera Jan, Ing.    

 Pour Martin, Ing. arch. - předseda komise 

 Šubrtová Tereza, Ing. 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE: 
Celkem 7 členů. Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Je složena ze členů spolku, přičemž veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv. 
 

  AGRO Chomutice (Kořínková Jaroslava, Ing.) 

 Dostálové Kateřina, Mgr.  

 ZEAS Podhorní Újezd (Soukupová Petra, Ing.) 

 Sdružení Podzvičinsko (Karešová Kateřina, 

Ing.)   

 Obec Úhlejov (Šedivá Lenka, DiS.)  

 Trousil Michal, Mgr., Ph.D.  

 Koubková Jitka, Ing. - předseda komise 

 

SEKRETARIÁT MAS: Ing. Kateřina Burianová, Ing. Petra Štěpánková (od 1. 6. 2015), Bc. Petra Barešová (do 12. 
2. 2015), Ing. Tomáš Gabriel (do 31. 5. 2015) 
 

9. HOSPODAŘENÍ  
Rozvaha  

V roce 2015 nebyl v MAS Podchlumí, z. s.  pořízen ani vyřazen žádný dlouhodobý majetek.  
Běžný účet vykazoval ke konci roku zůstatek ve výši 594.079,60 Kč. V pokladně bylo 1.269 Kč. 
Celková aktiva i pasiva dosáhla k 31. 12. 2015 částky 1.006.444,94 Kč.  
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Na pohledávkách dluží spolku odběratelé 17.000 Kč. 
Všechny došlé faktury byly do konce roku uhrazeny. 

Výkaz zisků a ztráty 
Výsledek hospodaření za rok 2015 vyšel kladný, souhrnně ve výši 130.753,44 Kč (hlavní činnost  – 40.049,72 

Kč; hospodářská činnost – 90.703,72 Kč) .   
Celkové náklady hlavní činnosti se vyšplhaly na částku 795.504,87 Kč. U hospodářské činnosti na 22.556,28 Kč.  
Celkové výnosy hlavní činnosti (včetně dohadu dotace na SCLLD) skončily na částce 835.554,59 Kč, u 

hospodářské činnosti na konečných 113.260 Kč.  
 
Rozvaha i Výkaz zisků a ztráty jsou přílohou této zprávy. 
Do základu daně z příjmu právnických osob byl dán součet dílčích základů dle jednotlivých středisek.  
V lednu byla provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků, která prokázala soulad 
skutečnosti s účetnictvím.  
Hospodaření bude zkontrolováno Dozorčí komisí MAS Podchlumí. 
 

10. OSTATNÍ 
 

 Program rozvoje obce, žádosti o dotace obcím – MAS ve spolupráci s Mikroregionem Podchlumí nabízí 
obcím pomoc se zpracováním „malých“ žádostí o dotace (POV KHK, POV MMR apod.) i menšími programy 
rozvoje obce. V roce 2015 tomu tak bylo pro obce Sukorady, Cerekvice n. Bystřicí, Nevratice, Lískovice, MŠ 
Na Habru. 

 Praxe studentů VOŠ Hořice – v roce 2015 v MAS Podchlumí, z. s. absolvovala studijní praxi studentka 3. 
ročníku VOŠ Hořice, kdy mimo jiné zpracovávala téma své absolventské práce Kompletní rekonstrukce 
dětského hřiště v obci Jeřice za pomoci nadace ČEZ. V červnu 2015 se manažerka MAS účastnila obhajoby 
absolventské práce praktikanta VOŠ Hořice, který v MAS absolvoval praxi v roce 2014. 

 
Příloha č. 1 Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2015 
 
Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 
 
 
 
 
Zpracovala: Ing. Kateřina Burianová, manažerka MAS
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11. PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2015 
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 
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