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1. Použité zkratky  
 
a.s.   akciová společnost 
ČR   Česká republika 
IČ   identifikační číslo 
MAS   místní akční skupina 
o.p.s.   obecně prospěšná společnost 
s.r.o.   společnost s ručením omezeným 
SZIF   Státní zemědělský a intervenční fond 
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2. Základn í informac e o spole čnost i 
2.1. Základ ní in formace  

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., 
- 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 respek tující pr incip trv ale udržitelné ho 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, 
- vyhledávání dalších finančních zdrojů pro rozvoj oblasti, 
- zřízení a provoz organizační struktury, která bude zajišťovat výše uvedené služby. 
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2.4. Orgány  spole čnosti     

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

Jméno Funkce Organizace 
Ing. Hana Hricová předsedkyně Regionální agrární komora 
JUDr. Jan Šmidmayer (do 13. 12. 
2010) 

první 
místopředseda 

G-PROJECT, s.r.o. 

Mgr. Barbora Vlková (od 14. 12. 2010) člen G-PROJECT, s.r.o. 
Ing. Václav Chmel (do 13. 12. 2010) místopředseda Svazek obcí Lišovsko 
Ing. Václav Kopačka (od 14. 12. 2010) člen Svazek obcí Lišovsko 
Václav Fučík (do 13. 12. 2010) člen Svazek obcí Budějovicko-Sever 
Jaroslav Novák (od 14. 12. 2010) člen Svazek obcí Budějovicko-Sever 
Vít Steinbauer člen STEINBAUER LECHNER s.r.o. 
Ing. Pavel Kašpárek člen Svazek obcí Budějovicko-Sever 
Ing. Milan Stýblo (od 17. 5. 2010) člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 

Ing. Josef Půr (od 1. 2. 2010) člen Okresní agrární komora České 
Budějovice 

Josef Šafář  člen Městský úřad Hluboká nad Vltavou 
 
 

Dozorčí rada 
 

Jméno Funkce Organizace 
Ing. Štěpán Bláha předseda  Svazek obcí Lišovsko 
Ing. Ivo Melíšek (do 13. 12. 2010) člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 
Pavla Kovářová (od 20. 12. 2010) člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 
Josef Matouš (do 13. 12. 2010) člen Svazek obcí Budějovicko-Sever 

 
 
Programov ý výbor 
 

Jméno Funkce Organizace 
Ing. Martina Kučerová předseda G-PROJECT, s.r.o. 
Lenka Havlová místopředseda AGRIPROD CZ a.s. 
Mgr. Zdeněk Pikl člen Mgr. Zdeněk Pikl 
Ing. Zdeněk Vyskočil  člen KOOPRODUKT a.s. 
Ing. Pavel Adámek člen město Hluboká nad Vltavou 
Mgr. Jitka Lidralová člen obec Ševětín 
Ing. Josef Urban  člen město Lišov 
Ing. David Šafář člen obec Libníč 
Jana Láfová člen Ekologos, o.p.s. 
Ing. Ivo Melíšek  člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 
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Výběrová komise  
  

Jméno Funkce Organizace 
Ing. Hana Hricová předsedkyně Regionální agrární komora 
JUDr. Jan Šmidmayer (do 13. 12. 2010) člen G-PROJECT, s.r.o. 
Ing. Václav Chmel (do 13. 12. 2010) člen Svazek obcí Lišovsko 
Václav Fučík (do 13. 12. 2010) člen Svazek obcí Budějovicko-Sever 
Vít Steinbauer člen STEINBAUER LECHNER s.r.o. 

  

2.5. Účetní 

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

 

2.6. Zaměstnanc i 

Jméno Funkce Organizace 
Ing. Michaela Valtrová (od 1. 5. 2010 
na mateřské dovolené) manažer MAS MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s 

Ing. Lukáš Tryml manažer MAS MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 

Jana Láfová asistentka 
manažera MAS MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 
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3. Úvodní slovo  ředitele  
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. za 
rok 2010. Tento rok byl pro naší MAS velmi významný, a to především ze dvou důvodů. 
Nejen, že se podařilo úspěšně zrealizovat projekt Podpora cestovního ruchu na Hlubocko – 
Lišovsku, který je podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, ale 
v rámci programu LEADER se podařilo podpořit dalších 11 projektů za více než 8,5 mil. Kč. 
Tyto projekty se tak připojily k dalším 19 projektům, které byly prostřednictvím programu 
LEADER podpořeny již v letech 2008 a 2009. Pevně doufám, že obdobné výsledky na nás 
čekají i v roce 2011. 
 
Dovolím si tvrdit, že poslední tři roky fungování programu LEADER se na našem území již 
začínají projevovat. A to v tom nejlepším slova smyslu. Ať již se jedná o opravu komunikací 
či kanalizací, rekonstrukci kapliček, výstavbu veřejného osvětlení nebo rozvoj volnočasových 
aktivit, doposud zrealizovaných 18 projektů napříč celým územím Hlubocko – Lišovska 
výrazným způsobem přispívá k jeho celkovému rozvoji a zvýšení kvality života obyvatel. 
 
Rok 2011 je rokem velkých změn. V platnost vstoupila novela zákona o obecně prospěšných 
společnostech, která vyvolává řadu změn ve fungování naší společnosti. Kromě jiného došlo 
ke změně statutárního orgánu a v současné době se pracuje na změně zakládací smlouvy. 
 
Za hlavní cíl v roce 2011 považujeme úspěšnou realizaci všech projektů podpořených 
v rámci programu LEADER a zajištění co nejefektivnějšího přerozdělení prostředků z tohoto 
programu, které budou pro rok 2011 uvolněny. 
 
Velmi rád bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům a partnerům za velmi kvalitní práci 
v roce 2010 a popřát jim hodně pracovních a osobních úspěchů. 
 
 
 
 
 

Ing. Lukáš Tryml 
ředitel 
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4. Přehled  činností  vykonaných v roce 2010 
 
Činnosti realizované v roce 2010 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 

 
Strategický  plán Leader, opa tření IV.1.1 
 
Forma financování:  Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 

2013, opatření IV.1.1.  

Schválený rozpočet projektu v roce 2010: 1 315 000,00 Kč 

Skutečný rozpočet v roce 2010:    1 174 223,49 Kč 

Přijatá dotace v roce 2010:  1 146 092,00 Kč  

Cíl projektu:     Cílem projektu bylo pokrytí provozních nákladů  
MAS souvisejících výhradně s realizací 
Strategického plánu Leader. 

 
Indikátory: 

Název indikátoru Plánovaný stav  Plnění indikátoru 
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 0 kusů 0 kusů 

 
Mezi další realizované aktivity v roce 2010 patřil dohled nad projekty podpořenými v rámci 
prvních třech výzev MAS z let 2008 a 2009, správa internetových stránek projektu, realizace 
seminářů pro žadatele o dotaci, vzdělávání zaměstnanců projektu aj. 
 
Strategický  plán Leader, opa tření IV.1.2 
 
Forma financování:  Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 

2013, opatření IV.1.2  

Alokace v roce 2010:    8 730 354,00 Kč  

Vyčerpaná alokace v roce 2010:  8 730 354,00 Kč  

Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím vyhlášených 
výzev k předkládání žádostí o dotace efektivně 
přerozdělit alokované finanční prostředky s cílem 
zajistit rozvoj regionu. 
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Indikátory: 
Název indikátoru Plánovaný stav  Plnění indikátoru 

Hippostezka  1 km 0 km (27,7 km) 
Pěší stezka 1 km 0 km (2 km) 
Komunikace III. a IV. třídy 1 km 1,34 km (2,1 km) 
Parkové úpravy v obci (plocha, ha) 1 ha 1 ha (1,04 ha)  
Studie obnovy a využití kulturního dědictví 1 kus 1 kus 

Obnovená památka 1 kus 5 kusů (7 kusů) 

 
Pozn: Údaje v závorce u Plnění indikátorů vyjadřují hodnotu včetně indikátorů ještě 
nedokončených projektů. 
 
V roce 2010 byly v rámci Strategického plánu LEADER vyhlášeny 2 výzvy k předkládání 
žádostí o dotace. Přihlásilo se celkem 20 žádostí o dotace, z nichž pouze jediná neprošla 
hodnocením přijatelnosti. V první výzvě roku 2010 bylo schváleno k financování 6 projektů, 
mezi které bylo rozděleno 4 987 902 Kč na dotacích. Ve druhé výzvě roku 2010 bylo 
navrženo k financování 5 předložených žádostí s celkovou požadovanou dotací 3 742 452 
Kč.  
 
Seznam předložených projektů v rámci výzvy MAS-IV-2010: 

Název žadatele Název projek tu Fiche Požadovaná 
dotace 

Město Lišov 
Stavební obnova - odvlhčení zdiva v 

objektu kulturní památky Schwarzenberský 
špitál v Lišově 

3      964 693,00 Kč  

Obec Libníč Revitalizace veřejného světlení v obci 
Libníč 2      229 500,00 Kč  

Obec Borek Dopravní opatření směřující ke zvýšení 
bezpečnosti obyvatel obce Borek 

2    1 682 760,00 Kč  

Město Hluboká nad Vltavou Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého v 
Municích 3      495 000,00 Kč  

Obec Zvíkov Zvíkov - rekonstrukce propustku 2      865 520,00 Kč  

Obec Úsilné Výstavba chodníku Úsilné "K Rotundě" 2      750 429,00 Kč  

Město Hluboká nad Vltavou Obnova parkoviště v ulici Fügnerova v 
Hluboké nad Vltavou 2    1 125 000,00 Kč  

Obec Hrdějovice Obnova oplocení Hrdějovice 2      641 473,00 Kč  

Obec Libín 
Veřejné osvětlení Slavošovice, včetně 
umístění informačních měřičů rychlosti 2      423 808,00 Kč  

Hluboká nad Vltavou o.s. Vltavská pěší stezka v lokalitě Hluboká - 
Zámostí, I. etapa Pod Křesínem 1    1 307 896,00 Kč  

Město Lišov 
Kanalizace pro odvod povrchových vod 

Lhotice 2    1 480 554,00 Kč  
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Seznam předložených projektů v rámci výzvy MAS-V-2010: 

Název žadatele Název projektu Fiche Požadovaná 
dotace 

Hluboká nad Vltavou o.s. Vltavská pěší stezka v lokalitě Hluboká - 
Zámostí 1    1 240 700,00 Kč  

Obec Libníč Prodloužení splaškové kanalizace v obci 
Libníč 

2      386 370,00 Kč  

Obec Borek Stavební úpravy vodovodu v obci Borek 2      900 934,00 Kč  

Obec Libín Veřejné osvětlení Slavošovice 2      335 608,00 Kč  

Město Lišov Rekonstrukce kanalizace v ulici Benátky, 
Lišov 2      878 840,00 Kč  

Obec Hrdějovice 
Zpevněné parkovací plochy pro osobní 

automobily u víceúčelového objektu Těšín 
- Hrdějovice 

2      718 200,00 Kč  

Město Hluboká nad Vltavou Oprava parkoviště v ulici Fugnerova v 
Hluboké nad Vltavou - 1. etapa 2      450 000,00 Kč  

Obec Úsilné Veřejné osvětlení komunikace Úsilné - 
Nemanice 

2      516 168,00 Kč  

Město Hluboká nad Vltavou Obnova kapličky Samaritánka v Hluboké 
nad Vltavou 3      405 000,00 Kč  

 
 
Podp ora cestov ního ru chu  na Hlubocko  - Lišo vsku 
 
Forma financování:   Regionální operační program NUTS II Jihozápad, 

opatření 3.3 

Schválený rozpočet projektu:   4 638 180,00 Kč 

Skutečný rozpočet projektu:   2 641 546,69 Kč 

Přijatá dotace:   0,00 Kč 

Termín realizace:  1. 7. 2008 - 30. 6. 2010 
 
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 4 produkty 

Počet vytvořených produktů pro orientaci a 
směrování návštěvníků 1 produkt 1 produkt 

 
Aktivity: 
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko získala dotaci na realizaci projektu v rámci 
2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Výstupy tohoto projektu 
jsou strategie území MAS (plán budoucího rozvoje cestovního ruchu), marketingová 
strategie (databanka aktivit v rámci celého roku v cestovním ruchu), marketingové a 
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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, Parkurové závody pořádané na Vondrově či Den otevřených dveří na golfovém 
hřišti. 
 
 
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. 
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko se rovněž podílela na organizaci různých akcí jako 
partner. 
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5. Ekono mické údaje spo lečnosti   
5.1. Roční účetní závěrka  

Roční účetní závěrka je v této zprávě předkládána v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztrát 
společnosti za rok 2010. 
 
Hospodaření společnosti za rok 2010 skončilo ztrátou 724 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 1 137 tisíc Kč. 
Položky jednotlivých aktiv podle stavu k 31. 12. 2010 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. 

2010. 
 

Položky pasiv podle stavu k 31. 12. 2010 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. 2010, 
e) závazky k zaměstnancům - jedná se o nevyplacenou čistou mzdu zaměstnanců za 

prosinec 2010, která byla uhrazena ve výplatním termínu společnosti v roce 2011, 
f) závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - jedná se o nezaplacené 

sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2010, které bylo uhrazeno v řádném 
termínu v roce 2011, 

g) stát - daňové závazky a dotace - daň z mezd, 
h) krátkodobé finanční výpomoci - půjčky na financování projektů a chodu společnosti.  

 

5.2. Výrok auditora  k ro ční účetní závěrce 

Výrok auditora k roční účetní závěrce je součástí příloh Výroční zprávy. 
 

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. 
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5.4. Přehled rozsahu  příjmů v členění po dle zdroj ů 

Zdroj příjmů Částka v Kč 
Úroky z bankovních účtů České spořitelny a.s. 305,54 
Krajská dotace „Příspěvek na náklady MAS“ 130 000,00 
Dotace SZIF „Strategický plán LEADER“ 1 146 092,00 
Dotace „Jihočeské rybářské slavnosti“ 63 441,36 

 

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

Společnost v roce 2010 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 k 31. 12. 2010 byla 119 571,00 Kč. 

 
Společnost vykazovala k 31. 12. 2010 tyto závazky vůči dodavatelům: 
 

Dodavatel Datum splatnosti Částka v Kč 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 13. 01. 2011 300,00 
GP Consulting, s.r.o. 14. 01. 2011 43 200,00 
G-PROJECT, s.r.o. 14. 01. 2011 1 836,00 

 
Společnost vykazovala k 31. 12. 2010 tyto závazky vůči věřitelům (jedná se o závazky 
vzniklé na základě smluv o půjčce peněz: 
 

Dodavatel Datum splatnosti Částka v Kč 
G-PROJECT, s.r.o. 31. 12. 2010 3 480 000,00 
JUDr. Jan Šmidmayer 31. 12. 2010 190 000,00 
GP Consulting s.r.o. 31. 12. 2010 700 000,00 

 

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 

 
 Částka v Kč 

Ostatní služby 25 225,00 
Bankovní poplatky 3 520,00 
Výdaje celkem 28 745,00 
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6. Změny zakládací l istin y a složení řídících  orgán ů   
 
V roce 2010 došlo k následujícím změnám ve složení správní rady MAS: 

- ukončení členství JUDr. Jana Šmidmayera (13. 12. 2010), 
- vznik členství Mgr. Barbory Vlkové (od 14. 12. 2010), 
- ukončení členství Ing. Václava Chmela (13. 12. 2010), 
- vznik členství Ing. Václava Kopačky (14. 12. 2010), 
- ukončení členství Václava Fučíka (13. 12. 2010), 
- vznik členství Jaroslava Nováka (14. 12. 2010). 

 
V roce 2010 došlo k následujícím změnám ve složení dozorčí rady MAS: 

- ukončení členství Ing. Ivo Melíšek (13. 12. 2010), 
- vznik členství Pavla Kovářová (od 20. 12. 2010), 
- ukončení členství Josef Matouš (13. 12. 2010). 
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7. Přílohy  
7.1. Rozvaha ke dni 31. 12. 2010 

7.2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2010 

7.3. Výsledovka ke dni 31. 12. 2010 

7.4. Výsledovka středisek ke dni 31. 12. 2010 

7.5. Výrok auditora k roční účetní závěrce 

 

  
 
 
 








