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1. Použité zkratk y 
 
ESF   Evropský sociální fond 
MAS   Místní akční skupina 
RO   regionální odbor 
SZIF   Státní zemědělský a intervenční fond 
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2. Úvod - Základní  informace o sp olečnosti 
2.1. Vznik spo lečnost i 

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně 
prospěšných společností dne 13. prosince 2004. Jejími zakladateli jsou svazek obcí 
Budějovicko - sever, svazek obcí Lišovsko, Okresní agrární komora České Budějovice, BESI 
a.s.,  G-PROJECT, s.r.o., Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., STEINBAUER LECHNER s.r.o. 
a občanské sdružení Jihočeská růže.  
 
Název společnosti:  Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 
Právní forma:   obecně prospěšná společnost 
Sídlo:    Masarykova 1, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
Kancelář:   Masarykova 1, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
IČ:    260 83 426 
 

2.2. Vize a po slán í spo lečnosti  

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. si stanovila tuto dlouhodobou strategickou 
vizi: 
 
Region respe ktující pr incip trvale udržitelnéh o rozvoje, sprav edliv ě využívající své 
příjmy  k dalšímu rozv oji infrastruk tury  a služeb pro  občany a návštěvníky  regionu.  
 
Posláním Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. je v rámci vytvořené integrované 
strategie podpora rozvojových projektů, zejména v následujících oblastech: 

- péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti, 
- rozvoj trvale udržitelných forem cestovního ruchu, 
- projekty evropské spolupráce, 
- ochrana životního prostředí, 
- meziregionální a mezinárodní spolupráce, 
- rozvoj multifunkčního zemědělství, 
- podpora malého a středního podnikání. 
 

2.3. Zaměření spole čnost i 

 Společnost se zřizuje za účelem: 
- vypisování výzev pro předkládání projektů, 
- hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, 
- výběr projektů pro přidělení dotace z programu LEADER, jakož i dalších programů,                                                 
- evidence a monitorování realizace projektů, 
- zřízení a provoz organizační struktury, která bude zajišťovat výše uvedené služby, 
- vzdělávání a osvěta v oblasti projektového managementu a regionálního rozvoje.   

 

2.4. Orgány  spole čnos ti     

Správní rada - statutární orgán společnosti 
Dozorčí rada - kontrolní orgán společnosti 
Programový výbor - poradní orgán společnosti 
Výběrová komise - poradní orgán společnosti 
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Správ ní rada 
 

Jméno Funkce Organizace 

Ing. Pavel Dlouhý (do 12. 12. 2009) předseda Okresní agrární komora České 
Budějovice 

JUDr. Jan Šmidmayer první 
místopředseda G-PROJECT, s.r.o. 

Ing. Václav Chmel místopředseda svazek obcí Lišovsko 
Václav Fučík člen svazek obcí Budějovicko-sever 
Vít Steinbauer člen STEINBAUER LECHNER s.r.o. 
Ing. Pavel Kašpárek člen svazek obcí Budějovicko-sever 
Ing. Miloš Balák (do 12. 12. 2009) člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 

Ing. Hana Hricová (od 20. 4. 2009) člen Okresní agrární komora České 
Budějovice 

Josef Šafář (od 5. 2. 2009) člen Městský úřad Hluboká nad Vltavou 
 

Dozorčí rada 
 

Jméno Funkce Organizace 
Ing. Štěpán Bláha předseda  svazek obcí Lišovsko 
Ing. Ivo Melíšek člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 
Josef Matouš člen svazek obcí Budějovicko-sever 

 
Programov ý výbor 
 

Jméno Funkce Organizace 
Dagmar Jančárková předseda Ekologos, o.p.s. 
Lenka Havlová místopředseda AGRIPROD CZ a.s. 
Mgr. Zdeněk Pikl člen Mgr. Zdeněk Pikl 
Ing. Zdeněk Vyskočil  člen KOOPRODUKT a.s. 
Mgr. Lucie Jozová (do 31. 5. 2009) člen město Hluboká nad Vltavou 
Ing. Pavel Adámek (od 1. 6. 2009) člen město Hluboká nad Vltavou 
Mgr. Jitka Lidralová člen obec Ševětín 
Ing. Josef Urban  člen město Lišov 
Ing. David Šafář člen obec Libníč 
Ing. Martina Kučerová člen G-PROJECT, s.r.o. 
Ing. Ivo Melíšek  člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 

 
Výběrová komise  
  

Jméno Funkce Organizace 

Ing. Pavel Dlouhý (do 12. 12. 2009) předseda Okresní agrární komora České 
Budějovice 

JUDr. Jan Šmidmayer člen G-PROJECT, s.r.o. 
Ing. Václav Chmel člen svazek obcí Lišovsko 
Václav Fučík člen svazek obcí Budějovicko-sever 

Ing. Hana Hricová člen Okresní agrární komora České 
Budějovice 

  

2.5. Účetní 

Jméno Funkce Organizace 
Monika Novotná finanční účetní Jihočeská daňová s.r.o. 
Eva Šípalová mzdová účetní Jihočeská daňová s.r.o. 
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2.6. Zaměstnanc i 

Jméno Funkce Organizace 
Ing. Michaela Valtrová  manažer MAS MAS Hlubocko - Lišovsko 
Ing. Martina Kučerová (od 2. 2. - 31. 
12. 2009) řízení projektů1 MAS Hlubocko - Lišovsko 

Ing. Lukáš Tryml (od 1. 10. 2009) manažer MAS MAS Hlubocko - Lišovsko 
Dominika Petrovičová (září 2008) sčítací komisař MAS Hlubocko - Lišovsko 
Sabina Petrovičová (září 2008) sčítací komisař MAS Hlubocko - Lišovsko 

Jana Láfová (od 1. 10. 2009) asistentka 
manažera MAS MAS Hlubocko - Lišovsko 

 
 

                                                           
1 Řízení projektů Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku a Jihočeské rybářské slavnosti 
2008 & 2009 
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3. Úvodní slovo prv ního místop ředsed y správní rad y 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. za 
rok 2009. 
 
V roce 2009 realizovala Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. několik projektů, 
a to vždy s podporou evropských fondů nebo krajských grantových schémat. 
 
Z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad byly realizovány dva projekty, a to 
Jihočeské rybářské slavnosti 2008 & 2009 a Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - 
Lišovsku, která získala dotaci zároveň z Jihočeského kraje. 
 
Slavnosti spojené s výlovem rybníka na hlubocku byly v roce 2009 podpořeny i z příspěvku 
Jihočeského kraje a města Hluboká nad Vltavou. 
 
Významným přínosem pro rozvoj území byla realizace projektu Strategický plán Leader 
z Programu rozvoje venkova, v rámci kterého se rozdělovaly miliony mezi subjekty na území 
MAS. 
 
Provozní náklady MAS byly financovány z příspěvku Jihočeského kraje. 
 
V této souvislosti mi dovolte, abych poděkovala za práci všem, kteří se aktivně podíleli na 
dobrém chodu společnosti, stejně tak i partnerům společnosti - Jihočeskému kraji, 
Ministerstvu zemědělství ČR, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Regionální radě 
regionu soudržnosti Jihozápad, Regionální agrární komoře České Budějovice, městu 
Hluboká nad Vltavou, společnosti G-PROJECT, s.r.o., společnosti Ekologos, s.r.o., 
společnosti GP Consulting, s.r.o. a dalším partnerům, kteří svým přístupem a pomocí přispěli 
k dobrému jménu Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 
 
Uplynulý rok lze hodnotit jako úspěšný vzhledem k hladkému průběhu jednotlivých projektů. 
Přesto se společnost zaměřuje na neustálé zdokonalování své činnosti s cílem přispět 
k rozvoji území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 
 
Na závěr bych ráda popřála všem spolupracovníkům a partnerům hodně pracovních 
a osobních úspěchů. 
 
 
 
 
 

Ing. Hana Hricová 
 předsedkyně správní rady  
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4. Přehled  činností  vykonaných v roce 2009 
 
Činnosti realizované v roce 2009 přispěly k dosažení účelu založení Místní akční skupiny 
Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Popis projektů je uveden v následující podkapitole. 
 

4.1. Realizace  projek tů 

Příspěvek na náklad y spoj ené s prov ozem a činn ostí M AS v roce 200 9 
 
Forma financování: Jihočeský krajský program na podporu místních akčních 

skupin v roce 2009 

Plánovaný rozpočet projektu: 50 000,00 Kč 

Náklady od zahájení projektu: 77 996,00 Kč 

Náklady v roce 2009:  77 996,00 Kč 

Poskytnutá dotace od zahájení: 50 000,00 Kč 

Poskytnutá dotace v roce 2009: 50 000,00 Kč 

Termín realizace:  1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 
 
Cíl projektu: 
Příspěvek z Jihočeského kraje měl za cíl přispět k bezproblémovému provozu a činnosti 
MAS v roce 2009. 
 
Indikátory: 
V tomto projektu nebyly stanoveny žádné indikátory. 
 
Aktivity: 
V rámci projektu byly realizovány a financovány aktivity, které nebylo možné podpořit z jiných 
realizovaných projektů Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko nebo v těchto projektech 
to byly nezpůsobilé výdaje. Patří mezi ně např. náklady na provoz webových stránek 
www.mashl.cz, prezentaci MAS, poštovné, účetnictví, osobní náklady apod. 
 
Součástí projektu bylo sčítání cyklistů na cyklistické stezce č. 12 České Budějovice - 
Hluboká nad Vltavou dne 12. 9. 2009. Zjištěné výsledky byly prezentovány prostřednictvím 
tiskové zprávy v Českobudějovickém deníku, Hlubockém zpravodaji a Právu). 
 
 
Strategický  plán Leader 
 
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, 

opatření IV.1.1. a IV.1.2. 

Plánovaný rozpočet projektu: 1 238 809,00 Kč pro rok 2009 a opatření IV.1.1 (náklady 
MAS) 

Náklady od zahájení projektu: 732 188,62 Kč pro rok 2009 a opatření IV.1.1 

Náklady v roce 2009: 732 188,62 Kč 

Poskytnutá dotace v roce 2009: 1 155 524,00 Kč v opatření IV.1.1 (proplacené dotace etap 
2/2008, 3/2008 a 1/2009) 
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Termín realizace: 1. 5. 2008 - 31. 12. 2013 
 
Cíl projektu: 
Cílem projektu je realizace Strategického plánu Leader prostřednictvím podpory projektů na 
území MAS. 
 
Indikátory: 

Název indikátoru Plánovaný stav  Plnění indikátoru 
Pro opatření IV.1.1. 

Opatření k poskytování informací o území a místní 
rozvojové strategii 1 kus 1 kus 

Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a 
implementaci místní rozvojové strategie 

1 kus 1 kus 

Propagační akce 1 kus 1 kus 
Jiné 1 kus 1 kus 

Pro opatření IV.1.2. 
Hippostezka  1 km 0 km (27,681 km) 
Pěší stezka 1 km 0 km 
Komunikace III. a IV. třídy 1 km 0,7 km (1,339 km) 
Čistírna odpadních vod pro 300 EO 1 kus x 

Parkové úpravy v obci (plocha, ha) 1 ha 0 ha (0,99 ha) 
Studie obnovy a využití kulturního dědictví 1 kus 0 kusů (1 kus) 

Obnovená památka 1 kus 1 kus (5 kusů) 

Pozn.: Údaje v závorce znamenají plnění indikátorů včetně započtení projektů k 31. 12. 2009 
probíhajících nebo schválených k financování.  
Indikátor Čistírna odpadních vod pro 300 EO byl v roce 2009 zrušen díky žádnému zájmu o podporu 
ze strany obcí způsobené vysokými pořizovacími náklady převyšujícími možnosti dotace z MAS.  
 
Aktivity: 
V roce 2009 proběhly 2 výzvy MAS v rámci tohoto projektu. Přihlásilo se celkem 15 žádostí o 
dotace, z nichž všechny prošly hodnocením přijatelnosti. V první výzvě roku 2009 bylo 
schváleno k financování 5 projektů, mezi které bylo rozděleno 2 713 392 Kč na dotacích. Ve 
druhé výzvě roku 2009 bylo navrženo k financování všech 7 předložených žádostí 
s celkovou požadovanou dotací 3 417 114 Kč. Projekty z druhé výzvy MAS byly v říjnu 2009 
zaregistrovány na RO SZIF, který provede stejné kontroly jako MAS a potvrdí nebo změní 
rozhodnutí Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko. 
 
Seznam předložených projektů v první výzvě MAS roku 2009 (celkově druhá výzva v rámci 
projektu) 

Název žadatele Název p rojektu  Fiche  Požadov aná 
dotace v K č 

Přidělená 
dotace 

MAS v Kč 

Obec Libín Rekonstrukce (oprava) obecní 
kanalizace Libín - náves. 2 1 522 396 1 100 000 

Obec Zvíkov Obec Zvíkov - zlepšení vzhledu obce a 
nákup techniky pro údržbu zeleně. 2 474 714 0 

Město Hluboká nad 
Vltavou 

Rekonstrukce vodohospodářské 
infrastruktury v Hluboké nad Vltavou - 
2. etapa 

2 258 147 0 

Město Hluboká nad 
Vltavou 

Obnova kaple Panny Marie a Sv. 
Vojtěcha 3 479 526 479 526 

Obec Úsilné Místní komunikace "K Čertíku" v obci 
Úsilné 2 760 935 760 935 
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Název žadatele Název p rojektu  Fiche  Požadov aná 
dotace v K č 

Přidělená 
dotace 

MAS v Kč 

Obec Úsilné Kaple sv. Václava v obci Úsilné 3 693 708 0 

Obec Libníč Rozšíření obecního rozhlasu v obci 
Libníč 2 191 131 191 131 

Obec Hůry 
Obnova kulturního dědictví venkova v 
podobě rekonstrukce kapličky na návsi 
obce Hůry 

3 181 800 181 800 

Celkem - - 4 562 357 2 713 392 

 
Seznam předložených projektů v druhé výzvě MAS roku 2009 (celkově třetí výzva v rámci 
projektu) 

Název žadatele Název p rojektu  Fiche  Požadov aná 
dotace v K č 

Přidělená 
dotace 

MAS v Kč 

Obec Úsilné Kaple sv. Václava v obci Úsilné 3 693 708 693 708 

Obec Libín Bezdrátový veřejný rozhlas obce Libín 2 269 766 269 766 

Obec Zvíkov Obec Zvíkov - zlepšení vzhledu obce a 
nákup techniky pro údržbu zeleně. 2 474 714 474 714 

Obec Hrdějovice Rekonstrukce stávajících chodníků u 
polyfunkčních objektů - Hrdějovice 2 1 409 508 1 409 508 

Obec Borek Zkvalitnění dopravní infrastruktury 
Borek 2 126 664 126 664 

Ing. Iva Chmelová Naučná hipostezka Lišovska 1 144 000 144 000 

Město Lišov Záchrana a obnova návesní kaple 
Anděla Strážce Lhotice II. a III. etapa 3 298 754 298 754 

Celkem - - 3 417 114 3 417 114 

 
Mezi další realizované aktivity v roce 2009 patří dohled nad projekty podpořenými z první 
výzvy MAS v roce 2008, správa internetových stránek projektu, vytvoření desek s chlopní 
a bloků A5 k propagaci projektu a MAS, nákup kancelářského materiálu, semináře pro 
žadatele o dotaci, vzdělávání zaměstnanců projektu aj. 
 
Jiho české ry bářské sla vnos ti  2009 
 
Forma financování: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury 

Plánovaný rozpočet projektu: 250 034,70 Kč 

Náklady od zahájení projektu: 464 695,00 Kč 

Náklady v roce 2009: 464 695,00 Kč 

Poskytnutá dotace od zahájení: 40 000,00 Kč 

Poskytnutá dotace v roce 2009: 40 000,00 Kč 

Termín realizace: 1. 2. 2009 - 31. 1. 2010 
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Cíl projektu: 
Cílem projektu bylo rozšíření kulturní nabídky pro návštěvníky jihočeského regionu. 
 
Aktivity: 
Projekt byl zaměřen na uspořádání rybářských slavností na hrázi rybníka Bezdrev, které se 
konaly 28. 10. 2009. Nechyběl samozřejmě vlastní výlov rybníka a mnoho doprovodných 
aktivit pro návštěvníky, jako například vystoupení kapel, ukázky okrasných barevných ryb, 
lidová řemesla na trhu, expozice rybářství v loveckém zámečku Ohrada, projížďka na koni ve 
Dvoře Vondrov v Hluboké nad Vltavou, bezplatný přístup pro děti do 15 let do ZOO Ohrada, 
atd. 
 
Jiho české ry bářské sla vnos ti  2008 & 2009 
 
Forma financování: Regionální operační program NUTS II Jihozápad, opatření 

3.3 

Plánovaný rozpočet projektu: 1 897 900,00 Kč 

Náklady od zahájení projektu: 927 919,13 Kč 

Náklady v roce 2009: 717 194,00 Kč 

Poskytnutá dotace od zahájení: 15 000,00 Kč 

Poskytnutá dotace v roce 2009: 0,00 Kč 

Termín realizace: 1. 6. 2008 - 30. 12. 2009 
 
Cíl projektu: 
Globálním cílem projektu je zvýšit kvalitu nabízených služeb cestovního ruchu, marketingu 
a produktů cestovního ruchu. 
 
Indikátory: 

Název indikátoru Plánovaný stav  Plnění indikátoru 
Počet vytvořených propagačních nebo 
marketingových produktů pro cestovní ruchu 1 produkt 1 produkt 

 
Aktivity: 
Do činností projektu patří náklady na organizační a technické zajištění dvou ročníků 
Jihočeských rybářských slavností v roce 2008 a 2009. Financovány především byly 
moderátoři, hudba, atrakce pro děti, kulturní vystoupení, mediální kampaň (spoty v rádiu, 
plakáty, letáky apod.), zpracování žádosti o dotaci, manažer a asistent projektu. 
 
Podp ora cestov ního ru chu  na Hlubocko  - Lišo vsku 
 
Forma financování: Regionální operační program NUTS II Jihozápad, opatření 

3.3 

Plánovaný rozpočet projektu: 4 638 180,00 Kč 

Náklady od zahájení projektu: 896 009,61 Kč 

Náklady v roce 2009: 607 896,61 Kč 

Poskytnutá dotace od zahájení: 0,00 Kč 

Poskytnutá dotace v roce 2009: 30 000,00 Kč 

Termín realizace: 1. 7. 2008 - 30. 6. 2010 
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Cíl projektu: 
Globálním cílem projektu je zvýšit kvalitu nabízených služeb cestovního ruchu, marketingu 
a produktů cestovního ruchu. 
 
Indikátory: 

Název indikátoru Plánovaný stav  Plnění indikátoru 
Počet vytvořených propagačních nebo 
marketingových produktů pro cestovní ruch 4 produkty 3 produkty 

Počet vytvořených produktů pro orientaci a 
směrování návštěvníků 1 produkt 0 

 
Aktivity: 
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko získala dotaci na realizaci projektu v rámci 
2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Výstupy tohoto projektu 
budou strategie území MAS (plán budoucího rozvoje cestovního ruchu), marketingová 
strategie (databanka aktivit v rámci celého roku v cestovním ruchu), marketingové a 
informační materiály (pohlednice, skládačka, brožura atd.), které jsou rozděleny dle ročních 
období (jaro, léto, podzim a zima). Projekt také zahrnoval realizaci Jihočeských vinařských 
slavností 2009, Konferenci cestovního ruchu, která se konala v Parkotelu v Hluboké nad 
Vltavou či Parkurové závody pořádané na Vondrově. V jarním období je dále plánována akce 
Den otevřených dveří na golfovém hřišti. 
 
Podp ora cestov ního ru chu  na Hlubocku  - Lišo vsku 
 
Forma financování: Grantový program Jihočeského kraje Produkty a služby 

v cestovním ruchu 

Plánovaný rozpočet projektu: 126 000,00 Kč 

Náklady od zahájení projektu: 115 597,00 Kč 

Náklady v roce 2009: 115 597,00 Kč 

Poskytnutá dotace od zahájení: 92 478,00 Kč 

Poskytnutá dotace v roce 2009: 92 478,00 Kč 

Termín realizace: 1. 4. 2009 - 13. 11. 2009 
 
Cíl projektu: 
Hlavním záměrem projektu je podpora cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu 
v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako přitažlivého 
turistického regionu jeho návštěvníky. Cílem projektu Podpora cestovního ruchu na Hlubocku 
- Lišovsku je podpora stávající programové nabídky jihočeského cestovního ruchu a její 
rozšíření o další charakteristické jihočeské produkty, včetne jejich propagace. Důraz bude 
kladem především na rozšíření turistické nabídky v zimním období a v období 
mimosezónním (jaro, podzim). 
 
Indikátory: 

Název indikátoru Plánovaný stav  Plnění indikátoru 
Počet nově vytvořených produktů cestovního ruchu 1 kus 1 kus 
Počet podpořených projektů 1 kus 1 kus 
Počet vytvořených propagačních a informačních 
materiálů 4 kusy 4 kusy 
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Aktivity: 
Aktivitou podpořenou krajským grantem bylo vytvoření 4 druhů pohlednic s tématem 
jednotlivých ročních období v regionu Hlubocko - Lišovsko. Tyto pohlednice jsou určeny na 
propagaci regionu Hlubocko - Lišovsko. Na tuto aktivitu navážou další, které budou 
financovány z projektu Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku podpořeného 
z Regionální operační program NUTS II Jihozápad. 
 
Další aktivity  
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. dále prezentovala svoji činnost na 
internetových stránkách společnosti www.mashl.cz a průběžně vydávala tiskové zprávy. 
Zástupci MAS spolupracovali s ostatními jihočeskými místními akčními skupinami a Národní 
sítí MAS ČR o.s. Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko se podílela na organizaci různých 
akcí jako partner. 
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5. Ekono mické údaje spole čnosti   
5.1. Roční účetní závěrka a zho dnoc ení základ ních údajů 

Roční účetní závěrka je v této zprávě předkládána v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztrát 
společnosti za rok 2009. 
 
Hospodaření společnosti za rok 2009 skončilo ztrátou víc jak 764 tisíc Kč. Tato ztráta byla 
především způsobena formou financování realizovaných projektů z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad a Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013 
(zpětně po profinancování výdajů). Finanční příspěvky od poskytovatelů dotací na tyto 
projekty (dotace 87 % a 100 %) jsou vypláceny zpětně po ukončení projektu či etapy. MAS 
tedy musí nejprve veškeré náklady související s projektem zaplatit z vlastních zdrojů (půjček) 
a následně po předložení vyúčtování je proplacena dotace. 
 
Rozvaha vykazuje rovnováhu aktiv a pasiv ve výši 1 262 tisíc Kč. 
Položky jednotlivých aktiv podle stavu k 31. 12. 2009 vyjadřují: 

a) samostatné movité věci a soubory movitých věcí - osobní automobil, 
b) pohledávky z obchodních vztahů - pohledávka z titulu vystavené faktury za 

prezentaci pro firmu Hotel Záviš s.r.o., dotace 
c) peníze - zůstatek částek v pokladnách, 
d) účty v bankách - zůstatek částek na bankovních účtech u České spořitelny k 31. 12. 

2009. 
 

Položky pasiv podle stavu k 31. 12. 2009 vyjadřují: 
a) základní kapitál - vložené podíly podle zakládací listiny jednotlivých zakládajících 

členů společnosti při jejím vzniku, 
b) neuhrazená ztráta minulých let - vykázané ztráty společnosti z minulých let, 
c) výsledek hospodaření běžného účetního období, 
d) závazky z obchodních vztahů - závazky vyplývající z neuhrazených dodavatelských 

faktur k 31. 12. 2009, 
e) závazky k zaměstnancům - jedná se o nevyplacenou čistou mzdu zaměstnanců za 

prosinec 2009, která byla uhrazena ve výplatním termínu společnosti v roce 2010, 
f) závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - jedná se o nezaplacené 

sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2009, které bylo uhrazeno v řádném 
termínu v roce 2010, 

g) stát - daňové závazky a dotace - daň z mezd, 
h) krátkodobé finanční výpomoci - půjčky od firmy G-PROJECT, s.r.o. na financování 

chodu společnosti v průběhu roku 2009.  
 

5.2. Výrok auditora  k ro ční účetní závěrce 

Výrok auditora k roční účetní závěrce je součástí příloh Výroční zprávy MAS za rok 2009. 
 

5.3. Přehled o  peněžních p říjmech a  výdajích 

Přehled výnosů a nákladů je uveden ve zvláštní příloze - účetní výsledovce uspořádané 
podle jednotlivých středisek, kde střediska představují jednotlivé samostatné projekty. Zde je 
možné vysledovat jednotlivé náklady a výnosy samostatně na každý projekt. 
         

5.4. Přehled rozsahu  příjmů v členění po dle zdroj ů 

Zdroj příjmů Částka v Kč 
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Úroky z bankovních účtů České spořitelny a.s.                    6 109,41 
Krajská dotace „Příspěvek na náklady MAS“                50 000,00 
Krajská dotace „Jihočeské rybářské slavnosti“ 70 000,00 
Krajská dotace „Podpora cestovního ruchu“                92 478,00 
Dotace SZIF „Strategický plán LEADER“ 1 155 524,00 

 

5.5. Vývoj a kone čný stav fond ů spole čnos ti 

Společnost v roce 2009 nevytvářela žádné fondy. 
 

5.6. Stav a pohy b majetku a  závazků spole čnos ti 

V roce 2008 byl pořízen osobní automobil Peugeot 207 v ceně 268 700 Kč (samostatná 
movitá věc), jehož zůstatková cena byla 260 000 Kč v roce 2009. 

 
Společnost vykazuje k 31. 12. 2009 tyto závazky: 
 

Dodavatel Datum splatnosti Částka v Kč 
G-PROJECT, s.r.o. 4. 8. 2008 288 113,00 
Vodafone Czech Republic, a.s. 31. 12. 2009 284,50 
Jihočeská daňová s.r.o. 20. 1. 2010 20 706,00 
GP Consulting s.r.o. 14. 1. 2010 57 120,00 

 

5.7. Úplný  obj em výdajů v členění na výdaje vynaložené  pro pln ění obecně 
prosp ěšný ch služeb, pro pln ění činnost í doplňkov ých a na vlastní činnost  
(správ u) spole čnos ti 

Jediným nákladem je částka ve výši 3 581,50 Kč za bankovní poplatky. Jedná se o výdaj 
na vlastní správu o.p.s. 
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6. Změny zakládací l istin y a složení řídících  orgán ů  
 
V roce 2009 došlo k následujícím změnám ve složení správní rady MAS: 

- vznik členství Josefa Šafáře (od 5. 2. 2009), 
- vznik členství Ing. Hany Hricové (20. 4. 2009), 
- ukončení členství Ing. Pavla Dlouhého (12. 12. 2009), 
- ukončení členství Ing. Miloše Baláka (12. 12. 2009). 
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7. Závěr 
 
V roce 2010 bude Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko realizovat několik projektů 
o celkové alokaci přes více jak 10 mil. Kč. Na což je potřeba se co nejlépe připravit. Jedním 
z hlavních hodnotících kritérií je přitom počet úspěšně realizovaných projektů. V tomto směru 
bude nutné, aby MAS nejen v příštím, ale i v dalších letech zintenzivnila svou činnost 
a připravila další úspěšné projekty. V této souvislosti je nutné zajistit podmínky pro další 
rozvoj společnosti: 

- finanční prostředky na kofinancování projektů (některé granty hradí náklady pouze 
z části, je potřeba získat tzv. kofinancování, které je vkladem žadatele),  

- finanční prostředky na předfinancování (většina grantů je hrazena až po dokončení 
projektu), 

- aktivní práce celé správní rady, 
- získání alternativních zdrojů příjmů (např. z doplňkové činnosti, od sponzorů, dárců 

atd.) na činnosti, které není možné hradit z dotace. 
 
Cílem MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. pro rok 2010 je úspěšná realizace všech 
podpořených projektů a neustálé posilování image, a to jak svou činností, tak prezentací. 
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8. Členství v  asociacích a  svazech  
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. je členem těchto organizací: 

- Národní sítě místních akčních skupin ČR o.s., 
- Jihočeské observatoře venkova. 
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9. Přílohy  
9.1. Rozvaha ke dni 31. 12. 2009 

9.2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009 

9.3. Výsledovka ke dni 31. 12. 2009 

9.4. Výrok auditora k roční účetní závěrce 

 

  
 
 
 






















