
  

 

 

 

Zápis z valné hromady MAS Brána do Českého ráje, o.s. 

konané v Libuni dne 19.4.2012 

 

1. Zahájení schůze - předsedkyně paní Červová zahájila schůzi, přivítala hosty a vedením  VH 

pověřila ing. Nekvasilovou 

Klacková: informace o usnášeníschopnosti VH: 

přítomno včetně plných mocí: 23 členů, tj. 52 % účast + 1 host – valná hromada je usnášení 

schopná 

 

2. Schválení programu: 

Jednomyslně schválen program dle pozvánky 

 hlasování o programu: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0 

 

3. Volba návrhové komise: p.Šimek, p. Sádlo, p. Sedláček,  zapisovatele: ing Klacková, 

ověřovatel zápisu: Kynčlová, Jodas 

 hlasování o návrhové komisi: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0 

 hlasování o zapisovateli: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0 

 hlasování o ověřovatelích zápisu: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0 

 

4. Zpráva o činnosti za rok 2011  - ing. Červová – viz Příloha č. 1 

 vzato na vědomí 

 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2011 – p. Šulc – viz Příloha č. 2 

 vzato na vědomí 

Účetní zisk ve výši 84 035 Kč navrhnuto zúčtovat ve prospěch vlastního kapitálu 

 hlasování o návrhu rozdělení zisku: pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1 

 

6. Návrh plánu činnosti na rok 2011 – ing. Klacková – viz Příloha č. 3  

 

 hlasování o návrhu plánu činnosti: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0 

 

7. Návrh rozpočtu na rok 2012 – ing. Nekvasilová – Příloha č. 4 

V návrhu je vyrovnaný, ve výši 1 661 tis. Kč 

 hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2010: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0 

 

8. Diskuze  

Novotná – kde může vidět účetní závěrku, jak je to s půjčkami 

Šulc - do účetní závěrky může člen MAS nahlédnout v kanceláři MAS, půjčka od FO 

splacena částečně, druhá část bude splacena do konce roku, půjčka od LbK – je bezúročná do 

konce roku 2013 

 

Klacková – ukázka všech projektů MAS, zrealizovaných (ke dni konání VH zrealizováno 

22 projektů z výzvy 1 - 3, celkové náklady: 12,53 mil. Kč, výše dotace: 7, 8 mil. Kč, všechny 

projekty proplaceny v požadované výši) 

 



Nekvasilová – návrh na vyloučení 2 členů MAS: 

Redental, o.s. – na vlastní písemnou žádost o vystoupení 

I. Podzvičinská – neplacení členských příspěvků 

 Hlasováno o ukončení členství I. Podzvičinské, a.s. a sdužení Redental: pro: 23, proti: 

0, zdržel se: 0 

 

Novotná:  návrh na autobusový zájezd po členských obcí MAS (ukázky projektů, památek, 

zajímavostí),  

 

Nekvasilová: připomněla, že rozpočet končí v roce 2013, MAS bude ještě administrovat 

projekty v roce 2014, finance MAS šetří 

 

Sedlák: návrh, aby podnikatelské subjekty, které získaly dotaci přes MAS – půjčily MAS 

překlenout období, kdy MAS nebude financována ze SPL 

 

Novotná: poděkování manažerkám za práci 

 

9. Návrh usnesení – p. Šimek – viz příloha č. 4 

 hlasování o usnesení: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0 

 

10. Závěr a ukončení: ing. Nekvasilová  

 

 

Zapsala: ing. Klacková 

 

 

Ověřili: Kynčlová, Jodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Zpráva o činnosti MAS Brána do Českého ráje, o.s. za rok 2011 
 

1. Realizace SPL – administrace projektů 

V roce 2011 byly vyhlášeny a 2 výzvy MAS: 

3. výzva (vyhlášení: 10.12.2010, příjem na MAS 27.1.2011, předáno na SZIF: 21.2.), příjem 

žádostí v rámci fiche č.  5, 6 

4. výzva (vyhlášení:  29.7.2011, příjem na MAS: 12-13.9.2011, předáno na SZIF: 4.11. 2011, 

příjem žádostí v rámci fiche č. 1, 2, 3 

 

výzva Počet 
podpoře-
ných 
projektů 

Počet 
nepodpo-
řených 
projektů 

Celkové 
náklady 
podpořených 
projektů v Kč 

Výše dotace 
podpořených 
projektů v Kč 

3. 

výzva 

7 0 2 251 263 1 432 920 

4. 

výzva  

8 3 3 907 000 2 273 718 

celkem 3 706 638 

 

 

2. Žádosti o proplacení projektů 

Během roku 2011 bylo zrealizováno a proplaceno celkem 12 projektů: 

 Město Nová Paka (hřiště Štikov) 

 Obec Lužany (úprava prostranství, nákup sekačky) 

 Obec Radim (oprava požární nádrže a úprava okolí) 

 Obec Vidochov (úprava prostranství ) 

 Obec Libuň (nová okna na škole) 

 Novopacko (oprava 4 soch) 

 ZEOS LOMNICE a.s. (míchadla do jímky na kejdu) 

 Hokejová klub Lomnice n. P. (úprava septiku na zásobní nádrž vody) 

 Aleš Mikule (nákup frézy na dřevo) 

 VILIMOVSKÝ s.r.o (nákup svařovacího automatu) 

 Obec Nová Ves nad Popelkou (oprava 5 místních památek: křížky, památník) 

 Obec Dřevěnice (oprava památníku padlých ve 2. sv. válce) 

 Město Lomnice nad Popelkou (oprava kapličky) 

 

Všechny projekty byly proplaceny v požadované výši. 

 

Dalších 5 projektů bylo rovněž zrealizováno do konce roku 2011, žádost o proplacení a 

následná kontrola a proplacení proběhlo v roce 2012: 

 Obec Libuň (bezdrátový rozhlas) 

 Obec Tatobity (rekonstrukce kulturního domu: okna, topení) 

 Agrochov Stará Paka, a.s. (rekonstrukce silážního žlabu) 

 Zdeněk Skrbek (vybavení truhlárny - olepovací stroj) 

 Město Lázně Bělohrad (oprava sochy Jana Nepomuckého v kapličce v Brtvi) 

 

3. Realizace SPL – administrace MAS 

během roku 2011 byly na SZIF dány 3 žádosti o proplacení nákladů na administraci MAS: 



zaměstnanci: Klacková (prac. úvazek: 0,4, od 1.7. 2011: 0,5), Nekvasilová (0,4)  

DPP: předsedkyně, členové rady, VK, ing. Myšík – www stránky  

Účetnictví – formou služby 

Kontrola SZIF (18.3.2011) – kontrola administrace MAS 

 

Během roku byla provedena aktualizace SPL a fichí  (na základě návrhu VK – sníženy max. 

přijatelné výdaje – podpořeno více menších projektů, upraveny preferenční kritéria) 

Střednědobé hodnocení MAS – zpráva odevzdána v prosinci 2011 na SZIF 

 

4. Kontroly realizace projektů 

V roce 2011 proběhly následující fyzické kontroly projektů: 

2 kontroly (během realizace) – pouze zástupci MAS (projekty AGROCHOV Stará Paka, 

Město Lázně Bělohrad) 

9 kontrol (po realizaci) – společně se SZIF 

 

5. Akce MAS  

 3 semináře pro žadatele (6.1., 22.8., 8.12.) 

 konzultace projektů a možností získat dotaci - průběžně 

 Workshop  v rámci projektu spolupráce v Nové Pace (27.1.), téma: lidová architektura, 

lidové zvyky a tradice 

 Setkání s litevskou MAS Šiauli rajono“ (Libuň, 14.4.2011) 

 Setkání s litevskou MAS Šiauli rajono“ (Libuň, 14.4.2011) 

 Seminář „Prodej ze dvora“ -  ve spolupráci se ZAV Jičín (hrazeno s CSV) 

 Exkurze po projektech „Příklady dobré praxe“ (prohlídka projektů:  ZEOS Lomnice, 

HK Lomnice) 

 

6. Prezentační akce MAS:  

Miniveletrh cestovního ruchu v Lomnici nad Popelkou (8.-9.4.2011) 

Chovatelský den PAKA 2011 (17.6.2011) 

Velikonoční Jarmark v Libuni 

Libuňské pozdravení (křest knihy o lidové architektuře, prezentace MAS (1.10.2011) 

Země živitelka v Českých Budějovicích (v rámci stánku MAS KHK, ) 

 

7. Pomoc s projekty mimo osu IV. Leader 

- PRV, opatření III.2.2.: obec Radim (oprava 2 kaplí), obec Brada –Rybníček (oprava kostela) 

oba projekty schválené k financování 

- PRV, opatření  I. 1.2.1: p. Lešák (nákup lesnické techniky) – neschválen (převis zájemců) 

 

8. Projekty spolupráce 

 projekt „ Místní bohatství - dědictví, na které zapomínáme“ – dokončena realizace 

v březnu 2011, následně podána žádost o proplacení projektu, v prosinci byl projekt 

proplacen, neuznány náklady na webovou aplikaci  

 projekt „Zlaté ručičky pod horami“ – společně s MAS Pošumaví, navazuje na 

předchozí se zaměřením na tradiční řemesla v území MAS – projekt byl podán v rámci   

 „G E O P A R K  - POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ“ společně s MAS Český ráj 

a střední Pojizeří, MAS Přijďte pobejt a italskou GAL Valle del Crocchio – schválen 

k financování, realizace – během roku 2012 

 

9. Dotace z Královéhradeckého kraje 

Podána žádost na projekt „Neseďme doma“ – získáno celkem 144 000 Kč, 30 % spoluúčast 



68 500  Kč – podpořeno 14 předvánočních akcí na území MAS v Královéhradeckém kraji, 

75 000 Kč – úhrada úroků, náklady na evaluaci  

 

10. Dotace z Libereckého kraje 

90  000,- Kč na rok 2011-2012, z toho 20 000 – Zpravodaj MAS 

70 000 – na rok 2012 

 

11. Hodnocení MAS 

Prezentace MAS před hodnotitelskou komisí na MZe, hodnotící dotazník 

MAS rozřazeny do 4 skupin: A - D 

MAS BCR získala 141 bodů (max. 200, nejvíce 190b, nejméně 90) – a je ve skupině A 

(nejlépe fungující MAS, příklady dobré praxe)  

 

 

12. Schůzky a jednání orgánů MAS 

rada MAS: 4 x 

programový výbor: 2 x  

monitorovací výbor – spoluúčast na kontrole realizace projektu 

1 x valná hromada MAS 

2 x se sešla výběrová komise (školení, bodování),  

1 x jednání pracovní skupiny (aktualizace SPL, evaluace) 

 

13. Setkání MAS , účast na školení, vzdělávacích akcí 

LbK – 3 x 

KHK- 5 x 

VH NS MAS  (17.3.2011 Křtiny: Červová, Nekvasilová) 

Venkovská konference v Červeném Kostelci: manažerky 

Semináře SZIF  – 2x  – účast manažerky 

Školení k evaluaci v Broumově (23.5.2011) – Červová, Klacková 

Jednání se Sdružením Český ráj – spolupráce v cestovním ruchu na území MAS 

 

 

14. Vydání 2. čísla Zpravodaje MAS 

 

 

 

Zapsala : ing. Klacková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Zpráva o hospodaření za rok 2011 
 

MAS Brána do Českého ráje, o.s. se věnuje především podpoře aktivit vedoucí 

k naplnění rozvojových záměrů projektu MAS a v daném území navrhuje kroky k jeho 

rozvoji v jednotlivých oblastech. Tak zní poslání a činnost naší MASky ve stanovách. 

Občanské sdružení našeho typu podléhá při založení a jakékoliv změně stanov schválení 

ministerstvu vnitra ČR, je tzv. neziskovou organizací.  Z toho vyplývá i způsob účtování 

v podvojném účetnictví pro neziskové organizace s povinností řídit se všemi daŇovými 

zákony a možností využívání určitých daňových úlev za jasně stanovených pravidel. Jedním 

z nich je, že v hlavní činnosti, tedy té neziskové by mělo občanské sdružení vykazovat ztrátu. 

Naopak v ekonomické, hospodářské činnosti má daňové úlevy ve výši 30 %, min. 300 tisíc a 

max. 1. Mil. Kč nezdaňovaného zisku za podmínky, že této daňové úlevy bude využito 

nejpozději ve třech následujících letech pro hlavní, neziskovou činnost. 

Hospodářským rokem je kalendářní rok 2011, tedy od 1.1. do 31.12.2011, 

rozvahovým dnem je 31.12.2011. Vedení účetnictví je zajišťováno výpočetní technikou 

s ekonomickým softwarem. 

 

Aktiva 1.205 tisíc Kč jsou tvořena jen krátkodobým majetkem: 
V dlouhodobém majetku nedošlo k žádné změně – zde vykazujeme drobný hmotný majetek ve výši 113 tisíc Kč 

v podrozvahové evidenci, který je tvořen zejména nábytkem a kancelářskou technikou pořízenou v roce 2009. 

Jedná se o veškerý majetek, který je již plně odepsán. 

Krátkodobý majetek vykazuje hodnotu 1.205 tis. Kč a je ve vyšší o 97 tisíc Kč (+ 9%) oproti počátečnímu stavu. 

Skládá se z pohledávek ve výši 298 tisíc Kč a krátkodobého finančního majetku ve výši 907 tisíc Kč (zůstatek 

FP v pokladně a bance). Pohledávky jsou členěny za odběrateli (11 tisíc Kč, vše ve lhůtě splatnosti), dále jinými 

pohledávkami (73 tisíc Kč) a dohadnými účty aktivními (214 tisíc Kč). 

 

Pasíva 1.205 tisíc Kč a jsou tvořena vlastními zdroji a cizími zdroji: 
Vlastní zdroje jsou ve výši 222 tisíc Kč = 18% a představují součet vlastního kapitálu a VH z běžného účtu. Cizí 

zdroje jsou ve výši 983 tisíc Kč = 82% a jsou členěny na krátkodobé závazky (977 tisíc Kč = dodavatelé 51, 

zaměstnanci 64, SP + ZP 19, daně 13 a půjčky 830 tisíc Kč) a jinými pasívy (6 tisíc Kč – výnosy př. období – 

služby). 

 

HV za rok 2011 = + 84 tisíc Kč : a) – 84 tisíc Kč hlavní, nezisková činnost 

      b) +168 tisíc Kč hospodářská činnost 
 

Daňové přiznání bylo podáno v řádném termínu, s nulovou povinností uhradit daň z příjmů 

právnických osob a využitím daňové úlevy ve výši 32 tisíc Kč z titulu účtování o neziskových 

organizacích. 

 

NÁKLADY     r. 2011    VÝNOSY    r. 2011 

   2.307              2.391 

Spotřeba materiálu 7   členské příspěvky 328 (čl. a ost. příspěvky) 

Služby celkem 1.347    provozní dotace 1.895  
 (cest. 40, občerst. 9, sem., účto, por.) 

Osobní náklady 867 (702 + 165) tržby za služby 168 (reklama) 

Ostatní náklady 86 (úroky + popl.)  

 

 

Z hlediska účetního, majetkového, daňového, hodnotíme rok 2011 v pořádku. Všechny účetní 

případy týkající se roku byly řádně promítnuty do účetnictví a zobrazují reálný stav majetku 

k 31.12.2011. Byly respektovány účetní a daňové zákony v rámci platných předpisů o 



neziskových organizacích. Valné hromadě proto doporučuji HV a účetní uzávěrku za rok 

2011 schválit a vzn iklý zisk zúčtovat v plné výši ve prospěch vlastního kapitálu. 

 

 

V Libuni dne 19.4.2012  

       Přemysl Šulc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 
 

 

Plán práce pro rok 2012 MAS Brána do Českého ráje, o.s. 
 

 Aktualizace Fichí dle nových Pravidel (březen) 

 Administrace projektů: vyhlášení výzvy č. 5 a 6, příjem žádostí, kontrola, 

bodování, výběr projektů k financování a předání na SZIF (leden, květen) 

Vyhlášení výzvy č. 7 (prosinec, příjem a administrace v r2013 – z rozpočtu 2013) 

 Semináře pro žadatele před každým příjmem (květen, prosinec) 

 Realizace projektů  - metodická pomoc: výběrová řízení, změny v projektu, 

kontrola dokladů k vyúčtování – předání ŽoP na SZIF (průběžně) 

 Kontrola projektů (v průběhu realizace, po ukončení, v rámci udržitelnosti)  

 Administrace režijních nákladů MAS (3 x ročně předání vyúčtování na RO SZIF, 1 

x ročně kontrola SZIF na MAS) 

 Konzultace projektových záměrů, pomoc s projekty PRV mimo osu IV. Leader 

nebo POV 

 Realizace projektu spolupráce „G E O P A R K – POZNÁNÍ, ROZVOJ, 

SJEDNOCENÍ“ (společně s Obecně prospěšnou společností pro Český ráj, MAS 

Přijďte pobejt a italskou GAL Valle del Crocchio),  

MAS BCR: informační systém – infopanely, putovní výstava žáků ZŠ Libuň, nákup 

GPS pro žáky ZŠ (Geocaching), pomoc s dny Geoparku a kongerencí v ČR 

 Podpora veřejných akcí na území LbK (z dotace Libereckého kraje, výzva MAS, 

Žádosti o příspěvek, výběr a podpora) 

 Účast na činnosti MAS KHK a LbK 

 Účast na činnosti NS MAS 

 Účast na akcí a prezentace MAS a území MAS (Regiontour 2012 v Brně, Regiony 

2012 v Lysé nad Labem, Krajské dožínky, Země živitelka, 

Miniveletrh cestovního ruchu v Lomnici nad Popelkou, Libuňské pozdravení, 

Velikonoční jarmark, Chovatelský den a další akce) 

 Vydání Zpravodaje č. 3 

 Zvážení možnosti podat projekt spolupráce (říjnové kolo, vhodný projekt, vhodný 

partner) 

 Podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje (pokud bude vyhlášen DT pro 

MAS) 

 Činnost orgánů MAS (rada MAS, výběrová komise MAS, Programový výbor, 

monitorovací výbor, kontrolní komise MAS) 

 Spolupráce se členy a dalšími organizacemi z území MAS, které mají za cíl rozvoj 

regionu v působnosti MAS (průběžně) 

 Šíření „komunitně vedeného místního rozvoje“ pro vyjednávání pozice čerpání 

dotací metodou Leader pro nové plánovací období 2014 -2020 (průběžně) 

 Valná hromada MAS BCR (duben 2012) 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 
Rozpočet sdružení a jeho plnění 
 

 Valná hromada sdružení schválila na svém zasedání dne  19.4.2012  tento rozpočet. 

 

 rozpočet v tis. Kč  

Příjmy    

A) DOTACE   

Dotace  70  

Dotace SZIF rok 2012 1191     

Celkem 

 
1261  

 

   

B) VLASTNÍ    

Členské příspěvky 66  

Tržby z prodeje služeb 0  

Úroky z vkladů 1  

Mimořádné příspěvky 333  

Celkem 400  

Příjmy celkem 1661  

   

Výdaje   

Nájemné  51  

Cestovné 
27 

 

Služby  
20 

 

Osobní náklady 710  

Ostatní náklady 30  

Půjčka 500  

Úroky 13  

Projekt spolupráce GEOPARK 200  

Realizace dotace Libereckého kraje 70  

Výdaje  celkem 1611   

   

Výnosy - náklady = hospodářský výsledek 50  

 

 

 



Příloha č. 3 
 

 Usnesení z valné hromady MAS Brána do Českého ráje 

 
Konané  19.4.2012 v sokolovně v Libuni, přítomno 23 členů, což je 55% z celkového počtu 

všech členů MAS, valná hromada byla usnášeníschopná.  

 

Valná hromada bere na vědomí: 

- Výroční zprávu o činnosti za rok 2011   

- Zprávu o hospodaření za rok 2011 

 

Valná hromada schvaluje: 

- program valné hromady 

- návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

- rozdělení zisku ve prospěch vlastního kapitálu v předneseném znění 

- plán činnosti MAS Brána do Českého ráje v roce 2012 

- rozpočet na rok 2012  

     -  vyloučení člena sdružení I. Podzvičinská a.s. a vystoupení Redental o.s. 

 

 

V Libuni dne 19.4.2012 

 
 

 


