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1. Použité zkratky  
ESF   Evropský sociální fond 
MAS   Místní akční skupina 
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2. Úvod - Základn í informace o spole čnosti 

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 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 
Ing. Antonín Steinbauer (do 12. 12. 
2008) člen STEINBAUER LECHNER s.r.o. 

Ing. Pavel Kašpárek člen svazek obcí Budějovicko-sever 
Ing. Miloš Balák člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 
Mgr. Ladislava Vítovcová (do 12. 12. 
2008) člen občanské sdružení Jihočeská růže 

 
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 
Bc. Martin Půlpytel 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 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 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 
Mgr. Ladislava Vítovcová člen občanské sdružení Jihočeská růže 

  

2.5. Účetní 

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

 



 
 
                                             
 

  
Místní akční skupi na Hluboc ko - Li šovsko o. p.s.   

  

 

 

 

 

www.mashl.cz  
 
 

6

2.6. Zaměstnanc i 

Jméno Funkce Organizace 

Eva Šmolová (do 31. 8. 2008) projektový 
asistent MAS Hlubocko - Lišovsko 

Bc. Barbora Vlková (do 31. 10. 2008) projektový 
manažer MAS Hlubocko - Lišovsko 

Bc. Martin Půlpytel (do 30. 6. 2008) projektový 
asistent MAS Hlubocko - Lišovsko 

Ing. Michaela Valtrová (2. 1. - 30. 4. 
2008, od 1. 11. 2008) 

lektor, manažer 
MAS MAS Hlubocko - Lišovsko 

Ing. Martina Kučerová (2. 1. - 30. 4. 
2008, 1. 9. - 30. 10. 2008) 

lektor, 
projektový 
manažer 

MAS Hlubocko - Lišovsko 

Ing. Martina Štveráková (do 30. 4. 
2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 

Ing. Jana Filipová (do 30. 4. 2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 
Michaela Fouňová (do 30. 4. 2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 
Ing. Pavla Koubová (do 30. 4. 2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 
Mgr. Tomáš Chovanec (do 30. 4. 
2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 

Ing. Dana Feferlová (do 30. 4. 2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 
Ing. Lukáš Tryml (do 30. 4. 2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 
Mgr. Zdeněk Havlíček (do 30. 4. 2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 
Ing. Petra Rašková (do 30. 4. 2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 
Ing. Václav Včelák (do 30. 4. 2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 
Mgr. Michal Jarolímek (do 30. 4. 2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 
Dominika Petrovičová (září 2008) sčítací komisař MAS Hlubocko - Lišovsko 
Sabina Petrovičová (září 2008) sčítací komisař MAS Hlubocko - Lišovsko 
Petr Pouzar (26. 10. 2008) vystupující MAS Hlubocko - Lišovsko 
Miroslav Hule (26. 10. 2008) lektor MAS Hlubocko - Lišovsko 
Martin Hlaváček (26. 10. 2008) moderátor MAS Hlubocko - Lišovsko 
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3. Úvodní slovo  předsed y správn í rady 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. za 
rok 2008. 
 
V roce 2008 realizovala Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. několik projektů, 
a to vždy s podporou evropských fondů nebo krajských grantových schémat. 
 
V první polovině roku dokončila Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. realizaci 
projektu financovaného z ESF Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání 
regionálních manažerů. 
 
Z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad byly podpořeny dva projekty, a to 
Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku a Jihočeské rybářské slavnosti 2008 & 
2009. 
 
Slavnosti spojené s výlovem rybníka na hlubocku byly v roce 2008 podpořeny i z příspěvku 
Jihočeského kraje a města Hluboká nad Vltavou. 
 
Významným úspěchem pro rozvoj území bylo schválení projektu Strategický plán Leader 
z Programu rozvoje venkova, v rámci kterého se budou rozdělovat miliony mezi subjekty na 
území MAS. 
 
Provozní náklady MAS byly financovány z příspěvku Jihočeského kraje. 
 
Kromě těchto aktivit byla MAS partnerem při organizaci dalších významných akcí, např. 
Jihočeských slavností vína v Hluboké nad Vltavou apod. 
 
V této souvislosti mi dovolte, abych poděkoval 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., Hluboká 
nad Vltavou, společnosti GP Consulting 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 přechodu mezi jednotlivými 
programovacími obdobími a operačními programy. 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 rád popřál všem spolupracovníkům a partnerům hodně pracovních 
a osobních úspěchů. 
 
 
 

Ing. Pavel Dlouhý 
předseda správní rady  
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4. Přehled  činností  vykonaných v roce 2008 
 
Činnosti realizované v roce 2008 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 

Vývoj nový ch modul ů dalšího  profesn ího vzdělávání region álních  manažerů 
 
Forma financování: Operační program Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3.3 
Rozpočet: 1 944 000 Kč 
Realizace: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2008 
 
Cíl projektu: 
Cílem projektu, který byl financován z Evropského sociálního fondu, bylo vytvoření nového 
komplexního systému dalšího vzdělávání regionálních manažerů, což vedlo ke zvýšení 
profesionální úrovně regionálních manažerů, a tím zvýšení absorpční kapacity Jihočeského 
kraje a přiblížení evropských prostředků jihočeským žadatelům. 
 
Indikátory: 

Název indikátoru Plánovaný stav Plnění indikátoru 
1.01.00.A Počet podp. osob - posk. služ. nebo pod. 
posk. 63 osob 92 osob 

1.01.00.F Počet podp. osob - posk. služ. nebo pod. 
posk. 0 osob 65 osob 

1.04.00.A Počet podpořených organizací 4 kusy 4 kusy 
1.04.05.A Počet podpořených organizací 0 kusů 2 kusy 
1.04.06.A Počet podpořených organizací 0 kusů 2 kusy 
1.04.11.A Počet podpořených organizací 0 kusů 2 kusy 
1.08.00.A Počet podp. prac. lektor. met. říd. pr. v 
kurz 

26 osob 26 osob 

1.08.00.F Počet podp. prac. lektor. met. říd. pr. v 
kurz 

0 osob 19 osob 

1.25.00.A Podíl účastníků kurzu s komponentou IT 100 % -1 
1.26.00.A Podíl účastníků kurzu s komponentou ŽP 100 % -1 

1.35.00.A Poč. os. prošk. v pil. ověř. pdp. vzd. pr -2 8 osob 
1.35.00.F Poč. os. prošk. v pil. ověř. pdp. vzd. pr -2 5 osob 
2.09.00.A Počet nově vytv/aktual. vzděl. programů 21 kusů 21 kusů 
2.12.00.A Počet nově vytvoř. či inovov. produktů 21 kusů 21 kusů 
2.19.00.A Poč. podp. pr. - lek. m. a k. a r. pr, spl úč. 26 osob 26 osob 
2.19.00.F Poč. podp. pr. - lek. m. a k. a r. pr, spl úč. 0 osob 17 osob 
Počet vytvořených vzdělávacích skript 21 kusů 21 kusů 
Počet nových e-learningových programů 1 kus 1 kus 
Počet seminářů 2 kusy 2 kusy 
Počet workshopů 21 kusů 21 kusů 

 
Aktivity: 
V roce 2008 byla realizována poslední část projektu. Byl dokončen cyklus workshopů ke 
každému modulu, aktualizována a vytištěna skripta, vydávány tiskové zprávy, aktualizovány 

                                                           
1 Tento indikátor byl zrušen řídícím orgánem. 
2 Tento indikátor byl nově zřízen řídícím orgánem. 
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webové stránky projektu na www.mashl.cz, dokončeno vzdělávání přes e-learning 
a uskutečněn závěrečný seminář dne 18. 6. 2008. 
 
Účastníci vzdělávání, kteří úspěšně prošli e-learningovým programem a úspěšně složili 
závěrečný test, obdrželi osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu. 
 
Příspěvek na ná klady  spoje né s prov ozem a činn ostí M AS v roce 200 8 
 
Forma financování: Jihočeský krajský program na podporu místních akčních skupin 

v roce 2008 
Rozpočet: 100 000 Kč 
Realizace: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008 
 
Cíl projektu: 
Příspěvek z Jihočeského kraje měl za cíl přispět k bezproblémovému provozu a činnosti 
MAS v roce 2008. 
 
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, zpracování žádosti o dotaci na projekt Jihočeské rybářské slavnosti 2008, 
prezentaci MAS, poštovné, účetnictví, osobní náklady apod. 
 
Součástí projektu bylo sčítání cyklistů na cyklistické stezce č. 12 České Budějovice - 
Hluboká nad Vltavou dne 20. 9. 2008. Ze získaných údajů byly sestaveny 2 výstupy: 
- Analýza počtu osob na cyklostezce č. 12 (dne 20. 9. 2008), 
- Analýza využití cyklistické stezky č. 12 (během roku) - odhad roční intenzity využití, 

nedostatky a návrhy pro zlepšení cyklostezky. Tato analýza byla rozeslána významných 
subjektům, které mohou přímo ovlivnit zlepšení sítě cyklostezek jako např. město 
Hluboká nad Vltavou, obec Hrdějovice, Statutární město České Budějovice, agentura 
CzechTourism, Jihočeský kraj apod. 

 
Strateg ický  plán Leade r 
 
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření 

IV.1.1. a IV.1.2. 
Rozpočet: 1 230 102 Kč v roce 2008 
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. 

Územní studie 1 kus 1 kus 
Opatření k poskytování informací o území a místní 1 kus 1 kus 
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Název indikátoru Plánovaný stav  Plnění indikátoru 
rozvojové strategii 
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 
Pěší stezka 1 km 0 km 
Komunikace III. a IV. třídy 1 km 0 km (0,7 km)3 
Čistírna odpadních vod pro 300 EO 1 kus 0 kusů 

Studie obnovy a využití kulturního dědictví 1 kus 0 kusů (1 kus)3 

Obnovená památka 1 kus 0 kusů (1 kus)3 

 
Aktivity: 
V první polovině roku 2008 uspěla žádost Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko na 
realizaci Strategického plánu Leader, díky němuž získá každý rok cca 8 mil. Kč na rozvoj 
území. Tento projekt bude realizován po dobu programovacího období 2007 - 2013. Místní 
akční skupina Hlubocko - Lišovsko bude fungovat jako takový malý zprostředkující subjekt 
dotací. Řídícím orgánem je Státní zemědělský intervenční fond. 
 
Na podzim 2008 byla uskutečněna první výzva v rámci tohoto projektu. Přihlásilo se 
8 žádostí o dotace, z nichž jedna byla vyřazena v rámci hodnocení přijatelnosti. Mezi zbylých 
7 žádostí o dotace byly rozděleny 4 920 407 Kč. 27. 10. 2008 byly žádosti zaregistrovány na 
RO SZIF, který provede stejné kontroly jako MAS a potvrdí nebo změní rozhodnutí Místní 
akční skupiny Hlubocko - Lišovsko. 
 
Seznam projektů podle získaných bodů v první výzvě MAS 

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

Přidělená 
dotace 
MAS 

Město Hluboká nad 
Vltavou 

Studie využití kulturního dědictví 
Hlubocka - Lišovska 

3 630 000 630 000 

Hluboká Baseball & 
Softball Club s.r.o. 

Zvýšení kvality služeb sportovně 
relaxačního areálu Hluboká nad 
Vltavou 

1 744 240 382 378 

Město Hluboká nad 
Vltavou 

Rekonstrukce vodohospodářské 
infrastruktury v Hluboké nad Vltavou 2 787 283 587 283 

Město Lišov Záchrana a obnova Kaple Anděla 
Strážce Lhotice 3 178 028 178 028 

Město Lišov Rekonstrukce veřejné kanalizační sítě v 
ulici Přívorka v Lišově 2 1 092 718 1 092 718 

Město Rudolfov 
Zlepšení kvality života ve venk. obl. 
nákupem techniky na údržbu zeleně a 
veřejných prostranství 

2 900 000 750 000 

Obec Hrdějovice Obnova komunikace, parkoviště, 
chodníku v kat. území Hrdějovice 2 1 800 000 1 300 000 

Město Hluboká nad 
Vltavou 

Obnova kaple Panny Marie a Sv. 
Vojtěcha 3 570 636 0 

                                                           
3 Údaj v závorce uvádí plánované plnění indikátoru na základě první výzvy MAS. Projekty s těmito 
indikátory byly navrženy na financování. 
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Mezi další realizované aktivity patří vytvoření a správa internetových stránek projektu, 
vytvoření šablony prezentace a informačních materiálů, aktualizace Strategického plánu 
Leader, nákup kancelářského materiálu a osobního automobilu Peugeot 207 aj. 
 
Jiho české ry bářské sla vnos ti  2008 
 
Forma financování: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury 
Rozpočet: 50 575 Kč 
Realizace: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008 
 
Cíl projektu: 
Cílem projektu bylo rozšíření kulturní nabídky pro návštěvníky jihočeského regionu. 
 
Indikátory: 

Název indikátoru Plánovaný stav  Plnění indikátoru 
Zvýšení návštěvnosti regionu mimo letní sezónu 3 000 osob 3 000 osob 
Zvýšení počtu návštěvníků Jihočeské kraje  3 000 osob 3 000 osob 

 
Aktivity: 
Projekt byl zaměřen na uspořádání rybářských slavností na hrázi Munického rybníka, které 
se konaly 26. 10. 2008. 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. 
 
Jiho české ry bářské sla vnos ti  2008 & 2009 
 
Forma financování: Regionální operační program NUTS II Jihozápad, opatření 3.3 
Rozpočet: 1 897 900 Kč 
Realizace: 1. 6. 2008 - 30. 11. 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 nově vytvořených pracovních míst pro muže 1 muže 0 
Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy 1 žena 1 žena 
Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů 
na rozvoj cestovního ruchu 2 osoby 1 osoba 

Počet vytvořených propagačních nebo 
marketingových produktů pro cestovní ruchu 

1 produkt 1 produkt 

 
Aktivity: 
Tento projekt byl schválen v listopadu 2008 a do jeho činností patří náklady na organizační 
a technické zajištění dvou ročníků Jihočeských rybářských slavností. Financovány 
především byly a budou moderátoři, hudba, atrakce pro děti, kulturní vystoupení, mediální 
kampaň (spoty v rádiu, plakáty, letáky apod.), zpracování žádosti o dotaci, manažer 
a asistent projektu. 
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Mezi indikátory projektu jsou uvedeny i pracovní místa, která původně byla zamýšlena 
formou dohody o provedení práce v průběhu projektu. Takto byl indikátor také schválen 
kontaktní osobou poskytovatele dotace. Po přidělení dotace se ale ukázalo, že vytvořená 
pracovní místa musí být na plný pracovní úvazek udržena 5 let po skončení projektu, s čímž 
nebylo počítáno. Indikátor pracovní místa měl nepatrný vliv na přidělení dotace, proto by 
mělo být jednoduché indikátor odstranit. Tuto situaci bude řešit kompetentní pracovník po 
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Podp ora cestov ního ru chu  na Hlubocko  - Lišo vsku 
 
Forma financování: Regionální operační program NUTS II Jihozápad, opatření 3.3 
Rozpočet: 4 638 180 Kč 
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 0 

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 jsou 
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). 
 
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 se zúčastnili setkání jihočeských místních akčních skupin a pracovního 
setkání Národní sítě MAS ČR o.s. Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko se podílela na 
organizaci různých akcí jako partner. 
 
MAS zahájila přípravu následujících projektů, které budou předloženy do výzev 
poskytovatelů dotací: 

- Příspěvek na náklady spojené s provozem a činností MAS v roce 2009 
- Jihočeské rybářské slavnosti 2010 & 2011 
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5. Ekono mické údaje spo lečnosti   

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 2008. 
 
Hospodaření společnosti za rok 2008 skončilo ztrátou 1 283 481,07 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. 
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. 
 
Ukončený projekt Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních 
manažerů skončil v roce 2008 ve ztrátě 144 881,77 Kč, z důvodu předpisu nároku na dotaci 
v jednotlivých letech realizace projektu a neproplacení celkové nárokované částky 
poskytovatelem dotace.  
 
Rozvaha vykazuje rovnováhu aktiv a pasiv. Položky jednotlivých aktiv podle stavu k 31. 12. 
2008 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., 
c) peníze - zůstatek částek v pokladnách, 
d) účty v bankách - zůstatek částek na bankovních účtech u České spořitelny k 31. 12. 

2008. 
 

Položky pasiv podle stavu k 31. 12. 2008 vyjadřují: 
a) základní kapitál - vložené podíly podle zakládací listiny jednotlivých zakládajících 

členů společnosti při jejím vzniku, 
b) nerozdělený zisk minulých let - zisk společnosti z roku 2006 ve výši 155 948,68 Kč, 
c) neuhrazená ztráta minulých let - ztráta společnosti z roku 2005 ve výši 1 246,41 Kč, 
d) závazky z obchodních vztahů - závazky vyplývající z neuhrazených dodavatelských 

faktur k 31. 12. 2008, 
e) závazky k zaměstnancům - jedná se o nevyplacenou čistou mzdu zaměstnance za 

prosinec 2008, která byla uhrazena ve výplatním termínu společnosti, 
f) závazky ze sociálního zabezpečení - jedná se o nezaplacené sociální a zdravotní 

pojištění z mezd za prosinec 2008, které bylo uhrazeno v řádném termínu, 
g) krátkodobé finanční výpomoci - půjčky od firmy G-PROJECT, s.r.o. na financování 

chodu společnosti v průběhu roku 2008.  
 

5.2. Výrok auditora  k roční účetní závěrce 

Výrok auditora k roční účetní závěrce je součástí příloh Výroční zprávy MAS za rok 2008. 
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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 
Úroky z bankovních účtů České spořitelny a.s.                      410,45 
Krajská dotace „Příspěvek na náklady MAS“                100 000,00 
Dotace „Jihočeské rybářské slavnosti“                  28 000,00 
Dotace od města Hluboká nad Vltavou                  15 000,00 
Dotace „Vývoj nových modulů“                586 358,87 

 

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

Společnost v roce 2008 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). 

 
Společnost vykazuje k 31. 12. 2008 tyto závazky: 
 

Dodavatel Datum splatnosti Částka v Kč 
G-PROJECT, s.r.o. 4. 8. 2008 288 113,00 
Koubová Blanka 14. 1. 2009 4 000,00 
Koubová Blanka 14. 1. 2009 4 000,00 
G-Project s.r.o. 20. 1. 2009 1 952,55 
GP Consulting s.r.o. 23. 1. 2009 9 520,00 
Jihočeská daňová s.r.o. 20. 1. 2009 29 560,00 
FISH MARKET a.s. Třeboň 17. 1. 2009 14 094,00 

 

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 3 225,50 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  
12. 12. 2008 skončilo již druhé funkční období dvěma členům správní rady, a to Antonínu 
Steinbauerovi a Ladislavě Vítovcové. 
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7. Závěr 

7.1. Výhled a perspe kti vy spole čnos ti  

V roce 2009 bude Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko realizovat několik projektů 
o celkové alokaci přes víc 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.). 
 
Cílem MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. pro rok 2009 je úspěšná realizace všech 
podpořených projektů a neustálé posilování image, a to jak svou činností, tak prezentací. 
 
 
 



 
 
                                             
 

  
Místní akční skupi na Hluboc ko - Li šovsko o. p.s.   

  

 

 

 

 

www.mashl.cz  
 
 

17

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 . 2008 

9.2. Výkaz zisku a ztráty  ke dni 31. 12 . 2008 

9.3. Výsledov ka ke dni  31. 12. 2008 

9.4. Výrok auditora  k ro ční účetní závěrce 

 

  
 
 
 




























