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ÚVOD, ZÁKLůDNÍ ÚDAJE 

Vznik spolku 

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z. s. je neziskovou organizací 
místního partnerství hájící místní soukromé a veUejné socioekonomické zájmy. Je tvoUena 
zástupci soukromé podnikatelské sféry, neziskových organizací, skupin dobrovolník], 
občan], subjekt] veUejné správy, obcí, svazku obcí za účelem rozvoje venkova vedoucího  
ke zvýšení konkurenceschopnosti území a snížení rozdíl] mezi jednotlivými regiony. Jádrem 
činnosti je podpora a aktivní spolupodílení se na koordinovaném a smysluplném rozvoji 
území místní akční skupiny Živé pomezí.  

Zapsaný spolek MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko byl registrován Ministerstvem 
vnitra České republiky dne 2Ř. 6. 2006 pod č. j. VS/1-1/64567/06-R nejdUíve jako občanské 
sdružení. Sdružení bylo založeno na základE dílčích i společných setkání zástupc] fyzických 
osob, aktivních podnikatel], organizací a 4 mikroregion] za účelem společného postupu pUi 
rozvoji území. Ustavující Valná hromada probEhla dne 31. srpna 2006 v Rybníkách, kde byla 
zahájena aktivní činnost místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko.  
V souladu s novým Občanským zákoníkem došlo v r. 2015 k transformaci místní akční 
skupiny Živé pomezí z občanského sdružení na zapsaný spolek. K 30. 4. 2015 byla zmEna 
formy automaticky zaznamenána ve Spolkovém rejstUíku. Transformace obnášela zmEnu 
názvu, aktualizaci zakládací listiny, úpravu stanov. V pr]bEhu roku 2015 byly nutné zmEny 
schváleny Valnou hromadou. Orgány spolku - nejvyšším orgánem MAS Živé pomezí je 
Valná hromada, rozhodovacím orgánem je Výkonná rada, kterou zastupuje pUedseda zvolený 
z jejich člen]. PUedseda je v současné dobE statutárním orgánem. Kontrolním orgánem je 
Revizní komise. Dne 01. 12. 2015 obdržela Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - 
Jevišovicko, z .s. z Ministerstva zemEdElství ČR osvEdčení o splnEní standard] MAS na 
období 2014 – 2020 (standardizace je jednou z podmínek pro umožnEní čerpání evropských 
dotačních prostUedk] na území p]sobnosti MAS v rámci komunitnE vedeného místního 
rozvoje). V pr]bEhu roku 2016 již k dalším zmEnám nedošlo.  

Spolek Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko je otevUeným 
partnerstvím zamEUeným na realizaci integrované rozvojové strategie podporující rozvoj 
vymezeného území západního Znojemska metodou LEADER, pracuje s respektem ke 
specifickým rys]m daného území, v souladu s evropsky ovEUenými metodami a postupy, za 
respektování trvale udržitelného rozvoje venkovského prostoru.  

 

Logo spolku 

Logo spolku vzniklo redesignem p]vodního logotypu a symbolizuje 
významné vodní toky v území, které regionu vtiskly ojedinElý 
charakter a p]vab.   

Aktuální podoba logotypu je používána jako označení spolku a je zpracována rovnEž 
v podobE černobílé a inverzní. Použití loga jinými subjekty podléhá souhlasu spolku a 
schválení výsledného použití pUed zveUejnEním.  
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Živnostenská oprávnEní 
K zajištEní své činnosti a služeb je spolek zaregistrován u Živnostenského úUadu pUi MEst-
ském úUadu Moravský Krumlov pro volnou živnost, a to od 19. 5. 2008. 

PUedmEtem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. 

Kontaktní údaje 

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z. s. 
Okružní 3ř4  
672 01 Moravský Krumlov 
IČ: 270 37 215 
BEžný účet: 2974790329/0800 vedený u ČS 
BEžný účet: 13ř1ř143řř/0Ř00 vedený u ČS 
e-mail: office@zivepomezi.cz 
tel: +420 515 230 240, +420 724 702 722 
office@zivepomezi.cz, www.zivepomezi.cz 
 
 
Personální obsazení kanceláUe: 
Manažer MAS a manažer SCLLD 
10/2017 - doposud 
Ing. Petr Krška 
Kontakt: +420 515 230 240, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz  
 
Od 1.1. 2018 se  
Projektový manažer 
1/2018 - doposud 
Ing. Lenka Tezáčová 
Kontakt: 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz  
 
Administrativní pracovník MAS 
09/2017 - doposud 
Dominik Pot]ček 
Kontakt: +420 515 230 240 
 
Propagace, animace strategie 
Martin Vyžrálek 
10/2017 - doposud 
Kontakt: +420  724 953 624, propagace@zivepomezi.cz 
 
Účetní 
Helena Pot]čková 
Kontakt: +420  603 859 489, ucetni@zivepomezi.cz 
 

mailto:office@zivepomezi.cz
http://www.zivepomezi.cz/
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ZůMDTENÍ ČINNOSTI 
Poslání spolku 

Posláním spolku je vytváUet podmínky pro ekonomickou stabilitu regionu, vytváUet kvalitní 
podmínky pro plnohodnotný život v území, podmínky pro udržení života na venkovE, pUi 
uchování historického a kulturního dEdictví, pUi rozvoji odkazu pUedk], ochranE životního 
prostUedí a udržitelného rozvoje území. Spolek je otevUen všem, kteUí se plnE s posláním 
místní akční skupiny ztotožOují. PatUí sem sdružení zástupc] spolk], podnikatelských 
subjekt], škol, odborných institucí, veUejné správy, aktivních občan] a zástupc] neziskového 
sektoru. Jde o partnerství a vzájemnou spolupráci všech aktér] ve spravovaném území.  

 

Cíle spolku 

Cílem spolku je vytvoUení integrované strategie komunitnE vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) na podporu všestranného rozvoje vnitUního potenciálu území místní akční skupiny 
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Integrovaná strategie CLLD byla již zpracovávána 
na programové období 2007 – 2013. Nyní je nové znEní strategie CLLD pro programové 
období 2014 – 2020 ve fázi hodnocení Uídících a kontrolních orgán] České republiky.  

Na základE výsledk] SWOT analýzy a s pUihlédnutím ke specifik]m území MAS zjištEným v 
rámci tvorby analýzy území, byla navržena základní strategická linie daná dokumentem, byly 
definovány základní strategické cíle, jejichž uskutečnEní by mElo pUispEt k naplnEní poslání a 
vize místní akční skupiny Živé pomezí.  

- Rozvoj ekonomiky 

- Obce a infrastruktura 

- Rozvoj cestovního ruchu 

- Regionální identita 

- Impulsy pro občany a zdravou společnost 

- Krajina a životní prostUedí 

- Impulsy pro partnerství a územní soudržnost.  
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ČLENOVÉ ů ORGÁNY SPOLKU MůS ŽIVÉ POMEZÍ K 31. 12. 2018 

Členská základna k 31. 12. 2018 

 

VeUejný sektor  

Mikroregiony, obce DSO Jevišovicka  
Moravskokrumlovsko 
Svazek obcí pUi formanské cestE 
Svazek obcí Sever Znojemska   
Plenkovice 
Výrovice 

  
Školy, organizace Základní umElecká škola a DDM Moravský Krumlov  

ZŠ a MŠ Jevišovice 
ZŠ Vedrovice 

 
 
Soukromý sektor  

Fyzické osoby Mgr. Anna Gigimovová 
ZdeOka BUezinová 
Jana Mašová 
Ing. Petr Š[astný 
    

Právnické osoby Agro Jevišovice, a.s. 
   HOL-AGRO, spol. s.r.o. 
      
        
OSVČ    Stanislav Chvátal 
   JiUí Klouda 
   Ing. JiUí NEmec 
   Jaroslav Tichý 
   Mgr. Jan Rozek 
   JiUí Hrdina 
    
 
NNO   AC Moravský Krumlov, z.s.   

Orel jednota Pavlice 
   SPOLEK PRO OBNOVU TRADIC 
   ALMA, z. s. 
   Kulturní spolek Husákovy dEti 

Kolpingova rodina   

V roce 201Ř pUišla MAS o dva členy. Ing. Lenka Tezáčová nastoupila k 1. 1. 201Ř do 
pracovního pomEru v kanceláUi MAS a kv]li stUetu zájm] nemohla být dále členem MAS. 
Obec Morašice vstoupila do mikroregionu Moravskokrumlovsko, tudíž se zástupcem obce v 
MAS stává pUedseda mikroregionu. Z územního hlediska se nic nemEní. Novým členem se 
stala nezisková organizace Kolpingova rodina p]sobící Moravském KrumlovE. 
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Obsazení orgán] MůS a organizační struktura k 31. 12. 2018  

Výkonná rada 
člen:     zastupuje: 
Moravskokrumlovsko   Richard Janderka – pUedseda 
Obec Výrovice    Pavel Vlček 
JiUí Hrdina 
Mgr. Jan Rozek 
Občanské sdružení ALMA   Marek Pečer 
Kolpingova rodina                             Drahomíra Nečasová 
 

VýbErová komise 

člen:     zastupuje: 
Obec Plenkovice   Ing. Alois Vybíral 
Svazek obcí pUi Formanské cestE Bc. Šárka Ježková – pUedseda 
Ing. JiUí NEmec 
Jaroslav Tichý 
ZdeOka BUezinová 
Mgr. Anna Gigimovová 

 

Revizní komise 

člen:     zastupuje: 
Svazek obcí Sever Znojemska Karel KUíž 
Stanislav Chvátal    
Orel Jednota Pavlice   Jan Nachtnebl 
 

Po zastavení členství Ing. Lenky Tezáčové bylo nutné dovolit výkonnou radu za soukromý 
neziskový sektor. Členem výkonné rady se stala Kolpingova rodina (zastoupená Drahomírou 
Nečasovou). 
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Organizační struktura k 31. 12. 2018  
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ČLENSTVÍ V ORGůNIZůCÍCH, PůRTNETI  

Členství 

Národní sí[ místních akčních skupin ČR 

 

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je členem od počátku 
vzniku Národní sítE, tj. od roku 200ř.  

 

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje 

Krajská sí[ je organizací založenou roku 200ř. Od svého 
vzniku funguje jako podp]rné sdružení, které hájí společné 
zájmy MAS a propaguje se společnE na r]zných akcích na 
krajské či národní úrovni. Krajské sdružení je nositelem 
vzdElávacích a jiných společných projekt].  Od roku 2010 
do 2011 realizuje vzdElávací projekt Tradice a inovace ve 
venkovském cestovním ruchu na jižní MoravE 

prostUednictvím místních akčních skupin v Jihomoravském kraji. Od roku 2016  KS MAS 
realizuje iniciativu zamEUenou na výsadby ovocných strom] v krajinE. 

 

Celostátní sí[ pro venkov Jihomoravského kraje 

Byla zUízena Ministerstvem zemEdElství jako komunikační 
platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Činnost Uídí 
a koordinuje Tídící orgán PRV pUi Mze ČR. Sí[ je rozdElena do 
krajských a okresních sítí, které sdružují subjekty p]sobící ve 

venkovském prostoru. Činnost Krajských a regionálních sítí koordinují Agentury pro 
zemEdElství a venkov. Cílem sítE je zabezpečit setkávání aktér], kteUí se aktivnE podílejí na 
rozvoji venkova, zpracování informací o vývoji venkovských oblastí, sbEr dat o nejlepší praxi 
s cílem identifikovat, šíUit a upevOovat nejefektivnEjší nástroje rozvoje venkova a zemEdElství.  

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je partnerem SítE. VýmEna zkušeností a setkávání 
probíhá zejména na úrovni setkávání člen] Krajského sdružení NS MAS ČR Jihomoravského 
kraje.  

Partnerství 

Obec Vedrovice – partnerská smlouva ve vazbE na podporu 
spolupráce v rámci provozu informačního centra pUi Muzeu 

Vedrovice a vzájemné podpora propagace partner]. 
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JEDNÁNÍ ORGÁN¥ MůS ŽIVÉ POMEZÍ  

Valná hromada 

Valná hromada se v roce 2018 uskutečnila: 1x 

Z obsahu jednání: 

Valná hromada – konaná dne 29. 5. 2018 

Manažer SCLLD informoval o zmEnách v členské základnE. Ing. Lenka Tezáčová nastoupila 
1. 1. 2018 do pracovního pomEru v kanceláUi MAS. KanceláU pUedstavila VH nového člena 
MAS, a to neziskovou organizaci Kolpingova rodina, zástupcem je paní Drahomíra Nečasová. 
Do mikroregionu Moravskokrumlovsko vstoupila obec Morašice. Ing. Petr Krška informoval 
o postupu pUípravy výzev.  Byly stanoveny termíny vyhlašování jarních a podzimních výzev 
OPZ. MAS nadále v rámci aktivity Animace Skol a školských zaUízení v OP VVV poskytuje 
pomoc ZŠ a MŠ.  Ing. Krška informoval o prvním semináUi KLIMAGRÜN, který je zamEUen 
na boj s klimatickými zmEnami prostUednictvím výsadby strom] a zelenE. Paní Pot]čková 
informovala ohlednE financí na provoz. MAS pUedstavila nové držitele značky Znojemsko 
regionální produkt. Na konci se pan Stanislav Chvátal vzdává členství v revizní komisi. VH 
odstup akceptovala a schválila, že nový člen se vybere hlasováním formou per rollam.  

Výkonná rada 

Výkonná rada se v roce 2018 uskutečnila: 2x 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 14. 05. 2018 

Ing. Petr Krška informoval VR o postupu pUípravy výzev k jednotlivým program]m. Proces 
schvalování interních postup] pro IROP, stále nebyl dokončen. Byly stanoveny termíny 
vyhlašování jarních a podzimních výzev OPZ. VR schválila preferenční kritéria, finanční 
alokace, harmonogram a znEní pro Fiche v 1. výzvE PRV. VR dále schválila ukončení členství 
v MAS obci Morašice, pozastavení členství v MAS Lence Tezáčové od 31. 12. 2017 a 
nového člena MAS Kolpingová rodina. VR navrhuje termín 2ř. 5. 201Ř na projednání 
nutných bod] na VH.           

 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 20. 08. 2018 

Ing. Petr Krška seznámil pUítomné s pr]bEhem 1. výzvy PRV. VR schválila pUesun 15 300 Kč 
z Fiche 4 do Fiche 6 a 678 000 Kč z Fiche 4 do Fiche 3. VR schválila 5 projekt] ve Fichi 1 
v celkové podpoUe 1 380 000Kč, 1 projekt ve Fichi 2 v celkové podpoUe 175 000Kč, 1 projekt 
ve Fichi 3, jako hraniční v celkové podpoUe 2 178 000Kč, 1 projekt ve Fichi 4 v celkové 
podpoUe 30ř 134Kč a 4 projekty ve Fichi 6 v celkové podpoUe 2 373 300Kč.  
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REůLIZůCE STRůTEGIE KOMUNITND VEDENÉHO MÍSTNÍHO 
ROZVOJE 
 

V první polovinE roku 2018 zamEstnanci kanceláUe společnE s orgány MAS Živé pomezí 
Krumlovsko - Jevišovicko, z. s. usilovnE pracovali na započetí realizace Strategie komunitnE 
vedeného místního rozvoje, pUedevším na pUípravE a vyhlášení prvních výzev. To se také 
podaUilo pro Program rozvoje venkova. Byla vyhlášena 1. výzva pro zemEdElské podnikatele, 
potravináUe, nezemEdElské podnikatele a také pro obce v oblasti opatUení pozemkových úprav, 
zemEdElské a lesnické infrastruktury. Výzva byla vyhlášena pUibližnE na polovinu celé 
finanční alokace - 12 000 000 Kč. 

Dále pokračoval zdlouhavý a problémový proces schvalování interních postup] IROP, což 
znemožnilo MAS vyhlásit výzvu pro Integrovaný regionální operační program. MAS se 
opakovanE dostávala do situace, kdy mEla u Uídícího orgánu v hodnocení interní dokumentaci 
pro administraci projekt], pUedtím než obdržela pUipomínky, vstoupila v platnost nová 
pravidla a svoji dokumentaci musela pUipravovat znovu. 

V druhé polovinE roku zamEstnanci MAS usilovnE pracovali na administraci pUijatých 
projekt] z 1. výzvy PRV. ÚspEšnou kontrolou a výbErem projekt] na MAS s ohledem na 
alokaci vyhlášených opatUení prošlo 12 ze 14 projekt]. PomErnE slušný zájem byl v opatUení 
pro zemEdElské podnikatele. PUevis žádostí MAS zaznamenala u podnikatel] z 
nezemEdElských činností. BEhem prosince 201Ř bylo schváleno 6 projekt], bez výbErového 
Uízení ze strany SZIF. U 6 projekt], kde žadatelé realizovali výbErová Uízení, administrace ze 
strany SZIF nebyla dokončena. 

Koncem srpna 201Ř byl po témEU roce úspEšnE dokončen proces schvalování interních 
postup] IROP ze strany TO, což doposud bránilo ve vyhlášení výzev IROP. Na TO byla 
pUedložena dokumentace k výzvám a jako první se podaUilo vyhlásit výzvu zamEUenou na 
vzdElávací infrastrukturu, která je určena pro školy v území MAS. 

V záUí 201Ř byly vyhlášeny výzvy z Operačního programu zamEstnanost. 1. výzva zamEUená 
na sociální služby. Od vyhlášení výzvy s MAS konzultovala sv]j projektový zámEr Oblastní 
charita Znojmo. Projekt charity byl podán. 2. výzva se vEnuje prorodinným opatUením. PUíjem 
žádostí byl prodloužen, žadatelé ustoupili od podání svého projektového zámEru, MAS 
oslovovala další potencionální žadatele z území. 
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PUíklady projekt] 1. výzvy PRV z roku 2018 v realizaci: 

PALÁNOVI s.r.o. - Modernizace vybavení farmy - shrnovač 
píce 

Dotace: 188 862 Kč 

 
Cíl / výsledek: Projekt byl zamEUen na modernizaci vybavení 
zemEdElského podniku. NovE poUízená technologie pUispEla k 
zefektivnEní práce, úsporám času, snížení utužování p]dy, 
snížení pUejezd] po pozemku, zvýšila kvalitu sklízeného 
produktu. Projekt zvýšil konkurenceschopnost zemEdElského 
projektu. 

 

 

 

KOVO Stehlík s.r.o.- Investice do technologie KOVO Stehlík 

Dotace: 415 754 Kč 

 
Cíl / výsledek: Zakoupený pUístroj na 
zpUesnEní kontroly výroby a rozšíUení 
metod mEUení. Navýšení počtu pracovních 
míst. Společnost vyrábí pUesné strojní 
součástky do r]zných odvEtví pr]myslu, 
vyrábEných v malých, stUedních i velkých 
sériích. Firma potUebuje v pr]bEhu 
výrobního procesu kontrolovat pUesným 
mEUením, zda je práce kvalitní a dle 
výkres]. 
 

 

Obec Vedrovice - Realizace prvk] ÚSES v k.ú. Vedrovice - alej - IP6 

Dotace: 140 524 Kč 

 
Cíl / výsledek: Do výsadby aleje byli 
aktivnE zapojeni občané obce, čímž se 
podaUilo zvýšit zájem a osobní vztah k 
celému projektu. KromE ekologické funkce 
bude vysázená alej plnit i funkci 
protierozní a krajinotvornou. Nová 
výsadba zvýší podíl trvalých dUevinných 
vegetačních formací v intenzivnE 
zemEdElsky obhospodaUované části 
katastru. 
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DůLŠÍ AKTIVITY MAS 

Realizace semináU], konzultační činnost 
K vyhlašovaným výzvám MAS uspoUádala 
v roce 2018 semináUe pro žadatele. Kde 
pracovníci pUedstavili základní podmínky 
výzev, informace k práci s portálem farmáUe a 
systétem MS 2014+, náležitosti žádostí o dotaci, 
podmínky výbErových Uízení. Po celou dobu 
administrace projekt] je kanceláU k dispozici 
pro žadatele a pUíjemce v pUípadE potUeby – 
doplOování žádosti na základE výzvy Uídícího 
orgánu, zmEnová hlášení k projekt]m. 

 

 

Strategický plán LEůDER 

Realizace SPL ukončena v roce 2015. V území MůS bylo celkem 
úspEšnE zrealizováno 65 projekt] s rozpočtem 5ř 512 643 Kč, 
souhrn proplacených dotačních prostUedk] činí 32 238 742 Kč. 
 

V současné dobE (k ř. Ř. 201ř) uplynula udržitelnost projekt] u 40 projekt] žadatel] z území, 
jednalo se pUedevším o projekty realizované v rámci prvních sedmi výzev MAS. 

 

Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy 

 

V rámci udržitelnosti projektu probíhala prezentace výstup] projektu 
v území. Ve spolupráci s obcí Vedrovice byly kroje prezentovány napU. 
na Martínských hodech. Udržitelnost projektu skončila 20. 5. 2018. 
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Milion strom] / Kimagreeen 

 

Místní akční skupina Živé pomezí dále spolupracovala s místními akčními skupinami celé 
jižní Moravy, Krajskou sítí Jihomoravského kraje a Jihomoravským krajem v iniciativE 
zamEUené na výsadbu ovocných strom] v krajinE. BEhem roku 2018 byl schválen projekt 
pUeshraniční spolupráce, v rámci kterého budou podpoUeny výsadby strom] v území. 
Výsledkem iniciativy Milion strom] byl zpracován zásobník pro plánované výsadby v 
jednotlivých obcích území MAS. BEhem roku 201Ř probEhly semináUe zamEUené na výsadby. 
Účastníci semináU] mEli možnost se seznámit s významem krajinné zelenE pro udržování 
mikroklimatu. ZeleO byla pUedstavena také jako účinný prostUedek v boji proti erozi a suchu. 
PUítomným z Uad zástupc] obcí a veUejnosti byly nastínEny možnosti financování zelené 
infrastruktury, postupy pUi výsadbE zelenE a informace k následné péči o vysazené stromy a 
keUe. 
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Regionální značka 

Dne 2Ř. 02. 201Ř se uskutečnilo zasedání certifikační komise značky 
ZNOJEMSKO regionální produkt®. PUedloženy byly 4 žádosti s pUíslušnými 
dokumenty a vzorky výrobk]. Na základE splnEní všech daných pUedpoklad] a 
rozhodnutí certifikační komise byly vybrány výrobky tEchto žadatel] sídlících na území 
Znojemska: sterilovaná zelenina (okurky nakladačky, zelí bílé, zelí červené, červená Uepa, 
paprika červená, kozí roh) Novák konzervárna a.s., bylinky vypEstované na venkovní ploše i 
ve skleníku (kopr, koriandr, libeček, majoránka, máta, pelynEk, rozmarýn, šalvEj, tyminán, 
pažitka, petržel a kerblík) Bylinky s.r.o., lahvová vína vinaUství Hodeček z Miroslavských 
Knínic a vinný džem, vinný mošt Vinných sklep] Maršovice 

 

ůnimace škol 

Za MAS Živé pomezí poskytuje potUebnou pomoc základním a mateUským školám Ing. Petr 
Krška. Školy využívají metodickou podporu pUedevším pro práci v systému MS2014 + a IS 
ESF. Domlouvají si metodickou podporu, kdy pracovník pUijede pUímo do školy a také 
nEkteré problémy Ueší telefonicky pUi práci s monitorovacími systémy. 

V roce 2018 Školám v území vEtšinou 
končila realizace projektu z šablon I. Od 
letních mEsíc] ve spolupráci s MAS 
pUipravovaly školy novou projektovou 
žádost, aby mohly od záUí plynule navázat 
s realizací projektu ze šablon II. Díky 
spolupráci školy realizovaly projekty, které 
zvyšují kvalitu vzdElávání, posilují 
personální kapacity škol a zvyšují 
kompetence pedagogických a vedoucích 
pracovník] školy.  
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Zlepšení Uídících a administrativních schopností MůS Ěprovoz MůSě 
Projekt, který odstartoval 1. 1. 2017 a jeho podstatou je realizace činností MAS vedoucí k 
naplOování Strategie komunitnE vedeného místního rozvoje. Z projektu jsou financovány 
veškeré provozní náklady kanceláUe. V roce 201Ř pokračoval plný provoz kanceláUe, započala 
realizace strategie vyhlašováním prvních výzev. Výdaje projektu byly proplaceny ve 4 
pr]bEžných platbách a celkové náklady projektu za 2. etapu - tj. rok 2018 činily 1 775 198 
Kč. MAS se podílí na spolufinancování projektu ve výši 5 %, což pUedstavuje pro rok 2018 
pUibližnE 88 759 Kč. Vedle mzdových a režijních náklad] na provoz kanceláUe bylo také 
poUízeno nové vybavení kanceláUe, pUedevším výpočetní technika. Obnova výpočetní techniky 
byla nezbytná, aby kanceláU mohla efektivnE dále fungovat a pracovat na naplOování SCLLD. 
VEtšina výpočetní techniky poUízená v rámci administrace SPLL v minulém programovém 
období již vypovEdEla službu. 

 

 

 

 

 

Propagace území MůS 

KanceláU propaguje území MAS a regionální producenty 
pUi nejr]znEjších pUíležitostech – napU. na p]dE 
Jihomoravského kraje, pUi setkání MAS a pracovník] 
Krajského úUadu. 
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FINůNČNÍ  ZPRÁVů  Zů  ROK  2018 

Rozvaha k 31. 12. 2018 

 (v celých tisících Kč) 
AKTIVA 1.1.2018 31.12.2018 

   

Dlouhodobý majetek celkem  665 665 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  -665 -665 

Dlouhodobý majetek celkem  0 0 

    

Krátkodobý fin. majetek – pokladna 0 1 

                                  - bankovní účty 21 254 

Pohledávky 71 92 

Dohadné účty aktivní – nárok na dotace  430 778 

ObEžná aktiva 522 1125 

    

ÚHRN ůKTIV 522 1125 

     

   

PASIVA 1.1.2018 31.12.2018 

   

JmEní - vlastní jmEní  0 0 

HospodáUský výsledek - účet hospod. výsledku  -40 -30 

                                  - ve schvalovacím Uízení 10 -18 

Vlastní zdroje krytí stálých a bEžných aktiv -30 -48 

   

Krátkodobé závazky - dodavatelé 60 120 

                              - ostatní závazky 55 442 

                              - zamEstnanci 236 328 

                              - závazky k instit. SP a ZP  148 202 

                              - ostatní pUímé danE  50 78 

PUech. účty pasivní - dohadné účty pasivní 3 3 

Cizí zdroje 552 1173 

    

ÚHRN PASIV 522 1125 
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Výkaz zisku a ztrát 31. 12. 2018 

 

NÁKLADY (v celých tisících Kč) 

Účtová tUída 5 
Hlavní činnost  HospodáUská 

činnost Celkem  

spotUeba materiálu 51 0 51 

spotUeba energie 0 0 0 

prodané zboží 0 0 0 

opravy a udržování  0 0 0 

cestovné 5 0 5 

náklady na reprezentaci 4 0 4 

ostatní služby 263 109 372 

mzdové náklady 1210 0 1210 

zákonné sociální pojištEní 403 0 403 

zákonné pojištEní Kooperativa 7 0 7 

poskytnuté dary 0 0 0 

odpisy dlouhodobého majetku  0 0 0 

úroky  0 0 0 

ostatní finanční náklady 14 0 14 

     

NÁKLůDY CELKEM 1957 109 2066 

    

VÝNOSY (v celých tisících Kč) 

Účtová tUída 6 
Hlavní činnost  HospodáUská 

činnost Celkem  

tržby z prodeje služeb  0 122 122 

ostatní provozní výnosy  17 0 17 

úroky 0 0 0 

čas. rozlišení nároku na dotaci   778 0 778 

ostatní finanční výnosy - dary 0 0 0 

pUijaté členské pUíspEvky 173 0 173 

pUijaté dotace   958 0 958 

    

VÝNOSY CELKEM 1926 122 2048 

  



19 

 

Podklady pro sestavení účetní uzávErky 

 

Účetní období a rozvahový den 

Účetním obdobím je kalendáUní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2018. 

 

Účetní metody  
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádEjí ustanovení zákona č. 
563/1řř1 Sb. o účetnictví. Obecné účetní zásady a zp]soby oceOování v pUedkládané účetní 
závErce jsou v souladu s tímto zákonem. 
 

Zp]sob zpracování účetních záznam], místo a zp]sob jejich úschovy 

Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Stereo od firmy Ježek software s.r.o.  
Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v sídle účetní jednotky. 
 

Výsledek hospodaUení v členEní dle jednotlivých druh] činností 
V souladu se zákonem č. 5Ř6/1řř2 Sb., § 1Ř, odst.6, je respektována zásada oddEleného 
účtování výnos] a náklad], které jsou pUedmEtem danE, od pUíjm], které pUedmEtem danE 
nejsou nebo jsou od danE osvobozeny. 

 

DaO z pUíjm] 

Základ danE účetní jednotky byl zjištEn transformací výsledku hospodaUení dle platných 
ustanovení zákona o dani z pUíjmu. Splatná daO z pUíjm] se počítá za pomocí platné daOové 
sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasnE daOovE neuznatelné 
náklady a nezdaOované výnosy. Účetní jednotka nemá zákonnou povinnost auditu a není 
povinna účtovat o odložené dani. 
Základ danE účetní jednotky byl zjištEn dle platných ustanovení zákona o dani z pUíjmu a bylo 
využito snížení základu danE dle § 20 odst.7 zákona o dani z pUíjm] v celkové částce 00Kč. 
 

Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek 

Je oceOován v poUizovacích cenách, které zahrnují cenu poUízení, náklady na dopravu a další 
náklady s poUízením související. 
Náklady na technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku pUevyšující 
u jednotlivého majetku 40 tis.Kč za účetní období zvyšují jeho poUizovací cenu. Opravy a 
údržba se účtuje do náklad].  
Odpisy majetku jsou provádEny jedenkrát ročnE, dle zákona č.5Ř6/1řř2 Sb., o daních 
z pUíjmu. 
 

Pohledávky 

Pohledávky po lh]tE splatnosti více než 1Ř0 dn] účetní jednotka nevykazuje.  
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotE.  



20 

 

 

Závazky 

Závazky po lh]tE splatnosti více než 1Ř0 dn] účetní jednotka nevykazuje. 
Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze společnost nemá. 
 

Majetek neuvedený v rozvaze 

Občanské sdružení využívá kategorie „drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek“. 
PoUízení tohoto majetku je účtováno pUímo do náklad] a dále je veden pouze v operativní 
evidenci. 

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný evidujeme od 3.000,- Kč do 60.000,- Kč a účtujeme 
jej pUímo do spotUeby na účtu 51Ř. 
 

Drobný dlouhodobý majetek hmotný evidujeme od 1.000,- Kč do 40.000,- Kč a účtujeme jej 
pUímo do spotUeby na účtu 501. 
 

PoUízený majetek v roce 2018 

V roce 2018 nebyly poUízeny počítače. 
 

DaO z pUíjm] 

Splatná daO z pUíjm] se počítá za pomocí platné daOové sazby z účetního zisku zvýšeného 
nebo sníženého o trvale nebo dočasnE daOovE neuznatelné náklady a nezdaOované výnosy. 
Účetní jednotka nemá zákonnou povinnost auditu a není povinna účtovat o odložené dani. 
Základ danE účetní jednotky byl zjištEn transformací výsledku hospodaUení dle platných 
ustanovení zákona o dani z pUíjmu a bylo využito snížení základu danE dle § 20 odst.7 zákona 
o dani z pUíjm] v celkové částce 39.513,00Kč. 
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PODDKOVÁNÍ 
 

Mnohokrát dEkujeme všem partner]m a člen]m, kteUí svými aktivitami pUispívají k činnosti a 
rozvoji území MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z. s., a pUi podpoUe místní akční 
skupiny pUi uplatOování metody LEADER v regionu.  

 

 








