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ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vznik spolku 

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z. s. je neziskovou organizací 

místního partnerství hájící místní soukromé a veřejné socioekonomické zájmy. Je tvořena 

zástupci soukromé podnikatelské sféry, neziskových organizací, skupin dobrovolníků, 

občanů, subjektů veřejné správy, obcí, svazku obcí za účelem rozvoje venkova vedoucího  

ke zvýšení konkurenceschopnosti území a snížení rozdílů 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 28. 6. 2006 pod č. j. VS/1-1/64567/06-R nejdříve jako občanské 

sdružení. Sdružení bylo založeno na základě dílčích i společných setkání zástupců fyzických 

osob, aktivních podnikatelů, organizací a 4 mikroregionů za účelem společného postupu při 

rozvoji území. Ustavující Valná hromada proběhla 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 změna 

formy automaticky zaznamenána ve Spolkovém rejstříku. Transformace obnášela změnu 

názvu, aktualizaci zakládací listiny, úpravu stanov. V průběhu roku 2015 byly nutné změny 

schváleny Valnou hromadou. Orgány spolku - nejvyšším orgánem MAS Živé pomezí je 

Valná hromada, rozhodovacím orgánem je Výkonná rada, kterou zastupuje předseda zvolený 

z jejich členů. Předseda je v současné době statutárním orgánem. Kontrolním orgánem je 

Revizní komise. Dne 01. 12. 2015 obdržela Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - 

Jevišovicko, z .s. z Ministerstva zemědělství ČR osvědčení o splnění standardů MAS na 

období 2014 – 2020 (standardizace je jednou z podmínek pro umožnění čerpání evropských 

dotačních prostředků na území působnosti MAS v rámci komunitně vedeného místního 

rozvoje). V průběhu roku 2016 již k dalším změnám nedošlo.  

Spolek Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko je otevřeným 

partnerstvím zaměřeným na realizaci integrované rozvojové strategie podporující rozvoj 

vymezeného území západního Znojemska metodou LEADER, pracuje s respektem ke 

specifickým rysům daného území, v souladu s evropsky ověřenými metodami a postupy, za 

respektování trvale udržitelného rozvoje venkovského prostoru.  

 

Logo spolku 

Logo spolku vzniklo redesignem původního logotypu a symbolizuje 

významné vodní toky v území, které regionu vtiskly ojedinělý 

charakter a půvab.   

Aktuální podoba logotypu je používána jako označení spolku a je zpracována rovněž 

v podobě černobílé a inverzní. Použití loga jinými subjekty podléhá souhlasu spolku a 

schválení výsledného použití před zveřejněním.  
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Živnostenská oprávnění 

K zajištění své činnosti a služeb je spolek zaregistrován u Živnostenského úřadu při Měst-

ském úřadu Moravský Krumlov pro volnou živnost, a to od 19. 5. 2008. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

Kontaktní údaje 

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z. s. 

Okružní 394  

672 01 Moravský Krumlov 

IČ: 270 37 215 

Běžný účet: 2974790329/0800 vedený u ČS 

Běžný účet: 1391914399/0800 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 kanceláře: 

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  

Projektový manažer 

1/2018 - doposud 

Ing. Lenka Řezáčová 

Kontakt: 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz  

 

Administrativní pracovník MAS 

09/2017 - doposud 

Dominik Potůček 

Kontakt: +420 515 230 240 

 

Propagace, animace strategie 

Martin Vyžrálek 

10/2017 - doposud 

Kontakt: +420  724 953 624, propagace@zivepomezi.cz 

 

Účetní 

Helena Potůčková 

Kontakt: +420  603 859 489, ucetni@zivepomezi.cz 

 

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

Posláním spolku je vytvářet podmínky pro ekonomickou stabilitu regionu, vytvářet kvalitní 

podmínky pro plnohodnotný život v území, podmínky pro udržení života na venkově, při 

uchování historického a kulturního dědictví, při rozvoji odkazu předků, ochraně životního 

prostředí a udržitelného rozvoje území. Spolek je otevřen všem, kteří se plně s posláním 

místní akční skupiny ztotožňují. Patří sem sdružení zástupců spolků, podnikatelských 

subjektů, škol, odborných institucí, veřejné správy, aktivních občanů a zástupců neziskového 

sektoru. Jde o partnerství a vzájemnou spolupráci všech aktérů ve spravovaném území.  

 

Cíle spolku 

Cílem spolku je vytvoření integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) na podporu všestranného rozvoje vnitřního potenciálu území místní akční skupiny 

Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Integrovaná strategie CLLD byla již zpracovávána 

na programové období 2007 – 2013. Nyní je nové znění strategie CLLD pro programové 

období 2014 – 2020 ve fázi hodnocení řídících a kontrolních orgánů České republiky.  

Na základě výsledků SWOT analýzy a s přihlédnutím ke specifikům území MAS zjištěným v 

rámci tvorby analýzy území, byla navržena základní strategická linie daná dokumentem, byly 

definovány základní strategické cíle, jejichž uskutečnění by mělo přispět k naplnění 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 prostředí 

- Impulsy pro partnerství a územní soudržnost.  
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ČLENOVÉ A ORGÁNY SPOLKU MAS ŽIVÉ POMEZÍ K 31. 12. 2020 

Členská základna k 31. 12. 2020 

 

Veřejný sektor  

Mikroregiony, obce DSO Jevišovicka  

Moravskokrumlovsko 

Svazek obcí při formanské cestě 

Svazek obcí Sever Znojemska   

Plenkovice 

Výrovice 

  

Školy, organizace Základní umělecká škola a DDM Moravský Krumlov  

ZŠ a MŠ Jevišovice 

ZŠ Vedrovice 

 

 

Soukromý sektor  

Fyzické osoby Mgr. Anna Gigimovová 

Zdeňka Březinová 

Jana Mašová 

Ing. Petr Šťastný 

    

Právnické osoby Agro Jevišovice, a.s. 

   HOL-AGRO, spol. s.r.o. 

      

        

OSVČ    Stanislav Chvátal 

   Jiří Klouda 

   Ing. Jiří Němec 

   Jaroslav Tichý 

   Mgr. Jan Rozek 

   Jiří Hrdina 

    

 

NNO   AC Moravský Krumlov, z.s.   

Orel jednota Pavlice 

   SPOLEK PRO OBNOVU TRADIC 

   ALMA, z. s. 

   Kulturní spolek Husákovy děti 

Kolpingova rodina 

Spolek přátel tradic a vína Vedrovice 

Orel jednota Vémyslice 
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Obsazení orgánů MAS a organizační struktura k 31. 12. 2020  

Výkonná rada 

člen:     zastupuje: 

Moravskokrumlovsko   Richard Janderka – předseda 

Obec Výrovice    Pavel Vlček 

Jiří Hrdina 

Stanislav Chvátal 

ALMA, z.s.     Marek Pečer 

Kolpingova rodina                             Drahomíra Nečasová 

 

Výběrová komise 

člen:     zastupuje: 

Obec Plenkovice   Ing. Alois Vybíral 

Svazek obcí při Formanské cestě Bc. Šárka Ježková – předseda 

Ing. Jiří Němec 

Jaroslav Tichý 

Zdeňka Březinová 

Mgr. Anna Gigimovová 

 

Revizní komise 

člen:     zastupuje: 

Svazek obcí Sever Znojemska Karel Kříž 

Orel jednota Vémyslice  Jan Holý    

Jana Mašová    
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Organizační struktura k 31. 12. 2020  
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ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, PARTNEŘI  

Členství 

Národní síť místních akčních skupin ČR 

 

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je členem od počátku 

vzniku Národní sítě, tj. od roku 2009.  

 

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje 

Krajská síť je organizací založenou roku 2009. Od svého 

vzniku funguje jako podpůrné sdružení, které hájí společné 

zájmy MAS a propaguje se společně na různých akcích na 

krajské či národní úrovni. Krajské sdružení je nositelem 

vzdělávacích a jiných společných projektů.  Od roku 2010 

do 2011 realizuje vzdělávací projekt Tradice a inovace ve 

venkovském cestovním ruchu na jižní Moravě 

prostřednictvím místních akčních skupin v Jihomoravském 

kraji. Od roku 2016  KS MAS realizuje iniciativu zaměřenou na výsadby ovocných stromů v 

krajině. 

 

Celostátní síť pro venkov Jihomoravského kraje 

Byla zřízena Ministerstvem zemědělství jako komunikační 

platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Činnost řídí 

a koordinuje Řídící orgán PRV při Mze ČR. Síť je rozdělena do 

krajských a okresních sítí, které sdružují subjekty působící ve 

venkovském prostoru. Činnost Krajských a regionálních sítí koordinují Agentury pro 

zemědělství a venkov. Cílem sítě je zabezpečit setkávání aktérů, kteří se aktivně podílejí na 

rozvoji venkova, zpracování informací o vývoji venkovských oblastí, sběr dat o nejlepší praxi 

s cílem identifikovat, šířit a upevňovat nejefektivnější nástroje rozvoje venkova a zemědělství.  

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je partnerem Sítě. Výměna zkušeností a setkávání 

probíhá zejména na úrovni setkávání členů Krajského sdružení NS MAS ČR Jihomoravského 

kraje.  

Partnerství 

Obec Vedrovice – partnerská smlouva ve vazbě na podporu 

spolupráce v rámci provozu informačního centra při Muzeu Vedrovice a vzájemné podpora 

propagace partnerů. 
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JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MAS ŽIVÉ POMEZÍ  

Valná hromada 

Valná hromada se v roce 2020 uskutečnila: 1x 

Z obsahu jednání: 

Valná hromada – konaná dne 7. 1. 2020 

Pan Janderka přednesl program jednání a manažer MAS doplnil aktuální situace ve věci 

,,Cesta Vedrovice“ a spolupořádání výjezdních metodických dnů KÚ JMK pro starosty 

k dotačním titulům vyhlašovaných Krajem pro rok 2020. Manažer dále představil nové členy 

– Orel jednota Vémyslice (Jan Holý) a Spolek přátel tradic a vína Vedrovice (Mgr. Iveta 

Novotná). Členům byla předložena Výroční zpráva 2018 a shrnuty zásadní body realizace 

strategie. MAS uspořádala v roce 2018 semináře pro žadatele ohledně práce s portálem 

farmáře a systémem MS 2014+. Realizace SPL ukončena v roce 2015 úspěšně zrealizovala 65 

projektů s rozpočtem 59 512 643 Kč. V rámci projektu Oživení tradic, ve spolupráci s obcí 

Vedrovice, byly reprezentovány kroje např. na Martínských hodech. Byly vybrány 4 projekty, 

které obdržely regionální značku ZNOJEMSKO. Paní účetní seznámila přítomné s účetními 

výsledky MAS. Členům VK končilo funkční období, nadále však VK zůstává ve stejném 

složení. V revizní komisi nastala změna. Místo pana Rozka byl jako člen navržen a schválen 

Jan Holý (Orel jednota Vémyslice). Manažer předložil členům tabulku aktuálního stavu 

administrace projektů ve výzvách MAS. Projektová manažerka představila Článek 20 v rámci 

PRV. Kanceláři MAS byla odebrána alokace ve výši 8 milionu korun z důvodu neplnění 

stanoveného milníku. 

Výkonná rada 

Výkonná rada se v roce 2020 uskutečnila: 4x 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 29. 04. 2020 

Manažer MAS shrnul členům VR aktuální situaci stavu administrace výzev. Kanceláři MAS 

byla krácena alokace pro IROP z důvodu neplnění milníku. Zbývající alokace IROP byla 

přesunuta na opatření Vzdělávání. Manažer představil tabulku návrhů přesunu finančních 

prostředků mezi jednotlivými Fichemi. VR přesuny finančních prostředků schválila. 

Projektová manažerka seznámila členy s kritérii pro Článek 20 a pan Janderka informoval o 

aktuálním vývoji projektu ,,Cesta Vedrovice“.  
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Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 27. 07. 2020 

Manažer shrnul členům VR informace k 3. výzvě PRV. Dále pak popsal průběh 1. výzvy 

IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava. Z 9 projektů jich 7 splnilo podmínky věcného 

hodnocení. 7. projekt v pořadí nelze podpořit v požadované výši z důvodu alokace výzvy. VR 

schválila výběr projektů a 7. projekt v pořadí navrhla jako náhradní. Dále schválila vyhlášení 

programu Malý LEADER. Maximální výše podpory na projekt byla určena na 5 000 Kč. 

Manažer informoval o přípravě programového období 2021+ a předložil VR Zprávu o plnění 

integrované strategie za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020.   

 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 07. 09. 2020 

Manažer seznámil členy VR s Interními postupy PRV. Zaregistrováno bylo 11 projektů do 3 

fichí. Dále pak předložil členům seznam bodovaných projektů. Ve Fichi 6 nebyly podpořeny 

dva poslední projekty z důvodu vyčerpání alokace. VR dále schválila znění výzvy č. 3 IROP a 

kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. Výkonné radě byl předložen seznam přijatých 

žádosti v programu Malý LEADER. Celkem bylo zaregistrováno 8 projektů. Projekt 

,,Pohádkové Vánoce 2020“ byl zařazen jako náhradní projekt. Manažer informoval VR s 

přípravou žádosti o standardizaci MAS. Dále pak popsal členům VR postup v administraci 

výzev PRV a IROP. Nakonec informoval o probíhající standardizaci MAS. 

 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 09. 12. 2020 

S pozvánkou byly členům VR poslány kontrolní listy k výzvě č. 3 IROP – Vzdělávání, které 

společně s pracovníky MAS prošli. Město Moravský Krumlov se obrátilo na MAS kvůli 

potvrzení realizátora pro MAP III. ORP Moravský Krumlov. VR schválila město Moravský 

Krumlov jako realizátora MAP III. ORP Moravský Krumlov a Znojemské vinařství pro MAP 

III. pro ORP Znojmo. Manažer popsal členům VR postup v administraci výzev PRV a IROP. 

Dále pak informoval o postupu standardizace MAS. Pracovníci MAS během podzimu 

navštívili všechny obce v území. Území bude rozšířeno o Hluboké Mašůvky. O dalších 

věcech bude nutné rozhodnout na VH.   
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REALIZACE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 

ROZVOJE 
 

PRV - bylo proplaceno 17 projektů z 1. výzvy (2018) a druhé výzvy (2019), u dalších 4 

projektů byla ukončena fyzická realizace a na SZIF úspěšně zaregistrována žádost o platbu, 6 

projektů stále v realizaci před předložením žádosti o platbu na MAS. Z 3. výzvy PRV bylo na 

MAS schváleno 8 projektů k podpoře, z nich 4 jsou úspěšně po administrativní kontrole na 

SZIF. U 4 zbývajících probíhá administrativní kontrola (projekty s výběrovým řízením). 

 

PRV – proplacené finanční prostředky k 31. 12. 2020 

 

IROP – během roku 2020 dokončen výběr projektů na MAS, dokončeno závěrečné ověření 

způsobilosti ze strany CRR a vydány právní akty u projektů 1. výzvy IROP - Bezpečnost a 

udržitelná doprava. Vydáno 5 právních aktů. Proplacen 1 projekt na modernizaci odborných 

učeben z výzvy Vzdělávání a 1 projekt v realizaci. Do výzvy na Vzdělávání v roce 2020 byly 

zaregistrovány další 3 projekty. 

 

IROP – proplacené finanční prostředky k 31. 12. 2020 

 

 

 

 

Opatření CLLD Proplacené dotace 

Podpora zemědělských podniků 2 386 621 Kč 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 0 Kč 

Zemědělská infrastruktura 1 466 593 Kč 

Lesnická infrastruktura 0 Kč 

Pozemkové úpravy 140 524 Kč 

Podpora nezemědělských činností 2 300 157 Kč 

Zavádění preventivních protipovodňových opatř. v lesích 0 Kč 

PRV celkem:  6 293 895 Kč 

 Proplacené dotace 

Bezpečnost a udržitelná doprava 0 Kč 

Vzdělávání 1 416 388,24 Kč 

Opatření vedoucí k sociální inkluzi 0 Kč 

Sociální podnikání 0 Kč 

http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F4-Zemědělská-infrastruktura.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F3-Lesnická-infrastruktura.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F5-Pozemkové-úpravy.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F6-Podpora-nezemědělských-činností.pdf
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Příklady projektů výzvy PRV, které byly již proplaceny: 

PALÁNOVÁ MARKÉTA. - Pořízení užitkového vozu s chlazením na přepravu zboží 

Dotace: 350 000 Kč 

 

Cíl / výsledek: Pořízený automobil slouží 

k přepravě sýrů, jogurtů, mléka a syrovátky. 

A také slouží k navážení mléka z farmy do 

sýrárny. Díky vlastnímu užitkovému vozu 

s chlazením žadatel může lépe doručovat zboží 

k zákazníkům, také může flexibilně reagovat 

na jejich požadavky. Může se také nově 

účastnit farmářských trhů a různých 

prodejních akcí během víkendů.  

 

 

 

HOL-AGRO, spol. s r.o. - Chalupa "Na 

Mlatě" 

Dotace: 448 200 Kč 

 

Cíl / výsledek: Realizována stavební obnova 

střechy, fasády a výplní objektu ke skladování 

sezónních věcí, jako jsou např. hrací prvky 

pro děti, úschova kol klientů, a dále bude 

sloužit jako technické zázemí pro provoz 

penzionu. Stavební úpravy objektu sloužící 

jako společenská místnost - truhlářské práce a 

zateplení podlahy na terase. Úprava zahrady 

a výsadba ovocných dřevin. 

 

Příklady projektů výzvy IROP, které byly již proplaceny: 

 

  Základní škola a Mateřská škola Jevišovice - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání v ZŠ Jevišovice 

Dotace: 1 416 388 Kč 

 

Cíl / výsledek: Nová moderní učebna 

fyziky a chemie na ZŠ Jevišovice. 

Pořízeno nové vybavení tak, aby bylo 

možné v průběhu výuku provádět 

praktická pozorování jevů a provádět 

experimenty v oblasti přírodních věd. 

Pro zkvalitnění výuky byla realizována 

kvalitní vnitřní konektivita školy. 
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PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ – 2021+ 
 

V podzimních měsících roku 2020 pracovníci kanceláře MAS poctivě navštívili všechny obce 

v naší územní působnosti. Podstatou setkávání s představiteli obcí bylo monitorování hlavních 

potřeb území. Z každé obce jsme odjeli se sepsanými projektovými záměry. Vše poslouží k 

rozhodnutí do jakých opatření směřovat finanční prostředky, které budou určeny pro MAS. 

K našemu území se po letech připojují Hluboké Mašůvky – pro programové období 2021+ 

budeme mít v působnosti celkem 52 obcí. Zájem o přistoupení k MAS také projevila obec 

Únanov, pan starosta se však obrátil na kancelář po konečném termínu, kdy byly předány 

podklady na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jednání o přistoupení s obcí Únanov bude 

v budoucnu pokračovat i s ohledem na přidělenou finanční alokaci pro MAS. 

Na konci října 2020 byla podána Žádost o standardizaci MAS – ověření, že MAS splňuje 

administrativními kapacitami a vnitřní strukturou podmínky MMR pro rozdělování finančních 

prostředků pro nové programové období. Naše MAS úspěšně prošla tímto procesem a tím 

splnila 1. hlavní krok k fungování v programovém období 2021+. 

Dále musíme připravit novou strategii, její schvalování bude ze strany ministerstev probíhat 

ve 2 krocích – hodnocení koncepční části, hodnocení strategické části, která již obsahuje 

konkrétní opatření. 
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DALŠÍ AKTIVITY MAS 

Realizace seminářů, konzultační činnost 

K vyhlašovaným výzvám MAS 

uspořádala v roce 2020 semináře pro 

žadatele. Kde pracovníci představili 

základní podmínky výzev, informace 

k práci s portálem farmáře a systétem MS 

2014+, náležitosti žádostí o dotaci, 

podmínky výběrových řízení. Po celou 

dobu administrace projektů je kancelář 

k dispozici pro žadatele a příjemce 

v případě potřeby – doplňování žádosti na 

základě výzvy řídícího orgánu, změnová 

hlášení k projektům. 

 
 

Spolupráce, předávání dobré praxe 

 S ostatními koordinátory regionálních značek ČR a zástupci Asociace regionálních 

značek jsme absolvovali exkurzi zaměřenou na podporu regionálního značení 

v Krkonoších. 

 Pravidelně se setkáváme s ostatními MAS z Jihomoravského kraje za účelem 

předávání dobré praxe. 

 V podzimních měsících pracovníci MAS navštívili všechny obce v území (52) za 

účelem monitoringu potřeb území a představení plánovaných opatření z nového 

programového období 
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Regionální značka 

 

 

Čtvrtletník 

Od roku 2019 kancelář MAS také pravidelně přispívá do 

čtvrtletníku Asociace regionálních značek. Čtvrtletník je 

rozdělen dle ročních období a podle toho nese také svůj 

název (Jaro v regionu, Léto v regionu, Podzim v regionu, 

Zima v regionu). Ve čtvrtletníku MAS propaguje znojemský 

region, upozorňuje na zajímavé akce a v neposlední řadě 

propaguje držitele regionální značky a jejich produkty. 

Kromě čtvrtletníku kancelář MAS propaguje držitele 

regionální značky na facebooku a instagramu, kde má značka 

založenou vlastní stránku.   

 

Exkurze "Podpora regionálních produktů – Krkonoše 2020" 

17. – 18. 9. se zástupci kanceláře MAS účastnili Exkurze, kterou pořádala Asociace 

regionálních značek. Akce se konala díky Celostátní síti pro venkov. Cílem exkurze bylo 

předávání dobré praxe a prohloubení spolupráce mezi koordinátory regionálních značek. 

V rámci akce proběhla návštěva u držitelů značky Krkonoše originální produkt (Kafírna 

Volkovi, Trutnov, Tkalcovské muzeum – Dům pod Jasanem ve Voletinách, Krkonošská kozí 

farma, Rudník, Využití psů při naháňce, Rudník, BIOmasíčko – Ekofarma Arnultovice). 

V rámci akce proběhl také workshop na téma Dobrá praxe v marketingu regionálních značek. 
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Malý LEADER 

 
Byla podpořena aktivita tzv. Malý LEADER – drobné projekty podporující komunitní život a 

tradiční venkovské události. Aktivita MAS za podpory Jihomoravského kraje podporuje 

budování partnerství v území a udržuje tradiční aktivity ve venkovských oblastech. 

Prostřednictvím malých projektů bylo realizováno 5 akcí sportovního a kulturního zaměření. 

Původně bylo ze strany MAS schváleno 8 akcí, bohužel v podzimních měsících zasáhla 

opatření proti COVID-19 a 3 akce se vůbec neuskutečnily. 

 

15. srpna 2020 Spolek přátel tradic a 

vína Vedrovice pořádal již 5. ročník 

dožínkové slavnosti Trešón. Večerem 

opět provázela cimbálová muzika 

Morava, dobré jídlo a pití. Nechyběly 

domácí chleby, které bylo možné 

ochutnat s domácí škvarkovou 

pomazánkou, paštikou s vedrovickou 

hruškovicí, nebo domácím sádlem 

s cibulí. Tradiční součástí akce je košt 

domácích pálenek a likérů. Po loňské 

úrodě si tak mohli zájemci ověřit, jak 

dobře v předchozím roce vypálili a ochutnat pálenky ostatních. Letos byly vzorky pálenek 

rozděleny do kategorií: meruňkovice, hruškovice a speciály. V každé kategorii byli následně 

odměněni tři nejlepší. Další kategorii představovaly likéry, které mohl každý účastník akce 

ohodnotit na místě. Počasí nám přálo a dožínky se i v tomto nelehkém období vydařily. 

 

9. ročník akce Expedice za sousedy se konala 8. 8. 2020 

v obci Kubšice a okolních obcích. Akce se zúčastnilo 290 

zaregistrovaných cyklistů nebo pěších turistů. Účastníci 

na startu obdrželi  cyklopas, instrukce na cestu a 

skleničku na víno.  Na všechny čekaly 3 trasy. Trasa pro 

pěší, trasy pro cyklisty v délce 30 km a 45 km. Cyklisté 

během cesty navštívili obce Olbramovice, Vedrovice, 

Jezeřany -Maršovice, Trboušany, Nové Bránice a Dolní 

Kounice. Seznámili se zajímavými místy v jednotlivých 

obcích, měli možnost ochutnat víno místních vinařů a 

jiné regionální produkty. V cíli akce čekal na cyklisty 

kulturní program, vyhodnocení akce, ocenění 

nejmladšího a nejstaršího účastníka.   
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Animace škol 

Za MAS Živé pomezí poskytuje potřebnou 

pomoc základním a mateřským školám Ing. Petr 

Krška. Školy využívají metodickou podporu 

především pro práci v systému MS2014 + a IS 

ESF. Domlouvají si metodickou podporu, kdy 

pracovník přijede přímo do školy a také některé 

problémy řeší telefonicky při práci 

s monitorovacími systémy. 

V roce 2020 školy podávaly závěrečné zprávy o 

realizaci a žádosti o platbu do 2. vlny šablon. Po celý rok 2020 MAS zpracovávala žádosti o 

dotace školám do 3. vlny šablon. Díky spolupráci školy realizovaly projekty, které zvyšují 

kvalitu vzdělávání, posilují personální kapacity škol a zvyšují kompetence pedagogických a 

vedoucích pracovníků školy. 

 

Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Živé pomezí 

Krumlovsko-Jevišovicko 

Projekt, který odstartoval 1. 1. 2019 a jeho podstatou je realizace činností MAS vedoucí k 

naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Z projektu jsou financovány 

veškeré provozní náklady kanceláře. V roce 2020 pokračoval plný provoz kanceláře, MAS 

vyhlašovala výzvy z 2 dotačních programů. Výdaje projektu byly proplaceny ve 3 průběžných 

platbách a celkové náklady projektu za 2. etapu - tj. rok 2020 činily 1 313 824 Kč. MAS se 

podílí na spolufinancování projektu ve výši 5 %, což představuje pro rok 2020 přibližně 65 

691 Kč. 

 

 

 

 

 

Propagace území MAS 

Kancelář propaguje území MAS a regionální 

producenty při nejrůznějších příležitostech – 

např. na půdě Jihomoravského kraje, při 

setkání MAS a pracovníků Krajského úřadu. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 

Rozvaha k 31. 12. 2020 

 (v celých tisících Kč) 

AKTIVA 1. 1.2020 31. 12.2020 

   

Dlouhodobý majetek celkem  665 665 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  -665 -665 

Dlouhodobý majetek celkem  0 0 

    

Krátkodobý fin. majetek – pokladna 3 5 

                                  - bankovní účty 287 18 

Pohledávky 100 114 

Jiné pohledávky 75 58 

Dohadné účty aktivní – nárok na dotace  223 415 

Oběžná aktiva 688 610 

    

ÚHRN AKTIV 688 610 

     

   

PASIVA 1. 1.2020 31. 12.2020 

   

Jmění - vlastní jmění  0 0 

Hospodářský výsledek - účet hospod. výsledku  -48 -23 

                                  - ve schvalovacím řízení 25 3 

Vlastní zdroje krytí stálých a běžných aktiv -23 -20 

   

Krátkodobé závazky - dodavatelé 91 80  

                              - ostatní závazky 442 448 

                              - zaměstnanci 112 58 

                              - závazky k instit. SP a ZP  48 33 

                              - ostatní přímé daně  18 9 

Přech. účty pasivní - dohadné účty pasivní 0 2 

Cizí zdroje 711 630 

    

ÚHRN PASIV 688 610 
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Výkaz zisku a ztrát 31. 12. 2020 

 

NÁKLADY (v celých tisících Kč) 

Účtová třída 5 
Hlavní činnost  

Hospodářská 

činnost 
Celkem  

spotřeba materiálu 7 0 7 

spotřeba energie 0 0 0 

prodané zboží 0 0 0 

opravy a udržování  0 0 0 

cestovné 1 0 1 

náklady na reprezentaci 0 0 0 

ostatní služby 232 62 294 

mzdové náklady 938 0 938 

zákonné sociální pojištění 277 0 277 

zákonné pojištění Kooperativa 5 0 5 

poskytnuté dary 0 0 0 

odpisy dlouhodobého majetku  0 0 0 

úroky  0 0 0 

ostatní finanční náklady 23 0 23 

     

NÁKLADY CELKEM 1483 62 1545 

    

VÝNOSY (v celých tisících Kč) 

Účtová třída 6 
Hlavní činnost  

Hospodářská 

činnost 
Celkem  

tržby z prodeje služeb  6 82 88 

ostatní provozní výnosy  0 0 0 

úroky 0 0 0 

čas. rozlišení nároku na dotaci   0 0 0 

ostatní finanční výnosy - dary 0 0 0 

přijaté členské příspěvky 161 0 161 

přijaté dotace   1299 0 1299 

    

VÝNOSY CELKEM 1466 82 1548 
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Podklady pro sestavení účetní uzávěrky 

 

Účetní období a rozvahový den 

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2020. 

Účetní metody  

Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb. o účetnictví. Obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní 

závěrce jsou v souladu s tímto zákonem. 

 

Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob 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 hospodaření v členění dle jednotlivých druhů činností 

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 18, odst. 6, je respektována zásada odděleného 

účtování výnosů a nákladů, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně 

nejsou nebo jsou od daně osvobozeny. 

 

Daň z příjmů 

Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných 

ustanovení zákona o dani z příjmu. Splatná daň z příjmů se počítá za pomocí platné daňové 

sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné 

náklady a nezdaňované výnosy. Účetní jednotka nemá zákonnou povinnost auditu a není 

povinna účtovat o odložené dani. 

Základ daně účetní jednotky byl zjištěn dle platných ustanovení zákona o dani z příjmu a bylo 

využito snížení základu daně dle § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů v celkové částce 

19.740,00Kč. 

 

Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek 

Je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další 

náklady s pořízením související. 

Náklady na technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku převyšující 

u jednotlivého majetku 80 tis. Kč za účetní období zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a 

údržba se účtuje do nákladů.  

Odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně, dle zákona č.586/1992 Sb., o daních 

z příjmu. 

 

Pohledávky 

Pohledávky i po lhůtě splatnosti účetní jednotka vykazuje v rozvaze. 

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě.  
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Závazky 

Závazky i po lhůtě splatnosti účetní jednotka vykazuje v rozvaze. 

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze společnost nemá. 

 

Majetek neuvedený v rozvaze 

Občanské sdružení využívá kategorie „drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek“. 

Pořízení tohoto majetku je účtováno přímo do nákladů a dále je veden pouze v operativní 

evidenci. 

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný evidujeme od 3.000,- Kč do 60.000,- Kč a účtujeme 

jej přímo do spotřeby na účtu 518. 

 

Drobný dlouhodobý majetek hmotný evidujeme od 1.000,- Kč do 80.000,- Kč a účtujeme jej 

přímo do spotřeby na účtu 501. 

 

Pořízený majetek v roce 2020 

V roce 2020 nebyl pořízen. 

 

Daň z příjmů 

Splatná daň z příjmů se počítá za pomocí platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného 

nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. 

Účetní jednotka nemá zákonnou povinnost auditu a není povinna účtovat o odložené dani. 

Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných 

ustanovení zákona o dani z příjmu a bylo využito snížení základu daně dle § 20 odst. 7 zákona 

o dani z příjmů v celkové částce 19.740,00Kč. 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Mnohokrát děkujeme všem partnerům a členům, kteří svými aktivitami přispívají k činnosti a 

rozvoji území MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z. s. a při podpoře místní akční 

skupiny při uplatňování metody LEADER v regionu.  

 

 








