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1. Základní data
1.1 Identifikace spolku

Název

MAS Rozkvět, z.s.

Sídlo

Školní 124, 38402 Lhenice

Datum vzniku

26.3.2004

IČ

26658691

Právní forma

Spolek

Pobočné spolky

Nejsou

Kontaktní údaje

ID datové schtánky: tbcttih
E-mail: kancelar@masrozkvet.cz
Poštovní adresa je shodná s adresou sídla

Odkaz na stanovy

http://www.masrozkvet.cz/omas/dokumenty/stanovy/

Registrace

spolek je zapsána do spolkového rejstříku
vedeného Krajským soudem v
Č.Budějovicích, oddíl L, vložka 3870

Odborová spolek

Není

Počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v
roce 2015 byl 3,2

1.2 Řízení spolku
1.2.1 Statutární orgán
Statutárním orgánem spolku je předseda. Jde o individuální orgán, za spolek tudíž jedná samostatně. Je
volen správní radou na dobu tří let. Od roku 2007 zastává funkci předsedy Ing. Petr Leber.
1.2.2 Nejvyšší orgán
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Tvoří ji všichni členové.
1.2.3 Správní rada
Správní rada je rozhodovacím orgánem spolku. Je složena z devíti členů spolku, členové správní rady jsou
voleni členskou schůzí na funkční období tří let. Správní rada pracuje ve složení: předseda – Ing. Petr Leber,
členové - Irena Pekárková, Milena Fudyová, Ing Jaroslav Houba, Jiří Iral, Jaroslav Havel, Mgr. Milan
Pešek, Lenka Hůlková, Ing. Petr Novák.
1.2.4 Vnitřní kontrolní mechanismy
MAS má dozorčí radu jako vnitřní kontrolní orgán. Dozočí rada pracuje ve složení: předseda - Ing. Jan
Koudelka, členové - Ing. Jana Frídová, Jakub Koželuh
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1.2.5 Kancelář MAS
Kancelář MAS tvoří zaměstnanci MAS. Vedoucími zaměstnanci v pracovněprávním vztahu v rámci
Kanceláře MAS jsou Organizační vedoucí kanceláře MAS, který odpovídá za chod kanceláře, a Vedoucí
zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
Kancelář MAS je silné pracoviště nabízející vysokou kvalitu služeb a využívající moderní komunikační
technologie a inovativní postupy. Zaměstnanci MAS mají dobrou znalost místního prostředí a dlouhodobých
záměrů a potřeb v obcích, zodpovědný a zároveň kreativní přístup k práci a jsou neustále vzděláváni
v daném oboru.
1.2.6 Zakladatelé spolku
Miloslav Kavan, Ing. František Hrneček, Ing. Václav Janota
Aktuální složení členské základny a další podrobnosti o organizaci spolku na http://www.masrozkvet.cz/omas/struktura-a-organy-mas/

1.3 Vlastnická struktura, členství v organizacích, spolupracující organizace
1.3.1 Vlastnická struktura spolku
Právní forma spolku není založena na majetkové účasti společníků. Proto spolek netvoří základní kapitál a
členové spolku nedrží žádné podíly.
1.3.2 Členství v dalších organizacích
MAS je členem NSMAS, KS NSMAS, NSZM a SPOV.
1.3.3 Spolupracující organizace
MAS spolupracuje na základě smlouvy s Jihočeskou univerzitou.

2. Představení spolku
MAS Rozkvět, z.s. byla založena na jaře roku 2004 díky snaze ovocnářů, obcí Chelčicko-Lhenického
mikroregionu a místních spolků; je tedy jednou z prvních MAS založených v Jihočeském kraji.
MAS – Místní akční skupina = LAG = Local action group, je místní partnerství mezi soukromým a veřejným
sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí komunitně
vedený místní rozvoj (Community-led local development), jak je nazývána ucelená soustava operací za
účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni, která přispívá k dosažení strategie EU pro inteligentní a
udržitelný růst.
MAS vznikla jako „Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ registrací u
Ministerstva vnitra ČR dne 26.3.2004.
Na základě přechodných ustanovení nového Občanského zákoníku je od 1.1.2014 spolkem. Dne 9.10.2014
schválila Valná hromada OS Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina nové znění stanov, které
akceptují náležitosti dle nového Občanského zákoníku a také připravované standardizace MAS. Tyto
stanovy ustavily rovněž nový název spolku. Stanovy byly dne 9.12.2014 řádně zaregistrovány rejstříkovým
soudem.
Posláním MAS Rozkvět, z.s. jako místní akční skupiny je rozvíjet území prostřednictvím komunitně
vedeného místního rozvoje, vyhledávat příležitosti a průběžně identifikovat a odstraňovat slabé stránky
regionu MAS s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj.
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2.1 Vize
MAS Rozkvět ,z.s. je klíčový partner pro regionální rozvoj jihočeského regionu a patří mezi pokročilé
organizace v zavádění místní agendy 21 v organizaci i území. Jedná se o stabilní, spolehlivou a projektově
orientovanou organizaci, která je zaměřená na kvalitu, inovativní postupy a efektivní nástroje strategického
řízení.

2.2 Hlavní činnost










zastupování zájmů členů vůči orgánům státní správy a samosprávy a při komunikaci se
zahraničními subjekty podobného zaměření
součinnost při zpracování a realizace regionálních rozvojových projektových záměrů
realizace vlastních rozvojových projektů sdružení
administrace podprojektů pro naplnění vlastních projektových záměrů sdružení
součinnost se samosprávou regionů při posuzování projektů, součinnost při koordinaci projektů
a produktů zaměřených na rozvoj regionu
účast na koordinaci propagace regionů a jeho prezentace
finanční a organizační podpora členů spolku při dalším sebevzdělávání se
spoluúčast na facilitaci rozvojových plánů a komunitního plánování v regionu
finanční a organizační podpora členů spolku při realizaci rozvojových projektů regionálního
charakteru

2.3 Doplňková činnost


individuální a skupinová poradenská činnost pro členy a ostatní zájemce, a to na téma regionální
rozvoj a posílení absorpční kapacity regionu

Hlavními příjmy spoleku jsou dotace ze zdrojů Evropské unie a jiných zdrojů.
Další příjmy tvoří příspěvky členů a sponzorské dary, výnosy z činností při naplňování cílů sdružení, výtěžky
z akcí, příjmy z doplňkových činností při naplňování cílů sdružení.

2.4 Hospodářská činnost
MAS Rozkvět, z.s. v roce 2015 neprovozovala žádnou hospodářskou činnost.

3. Činnost MAS v roce 2015
MAS Rozkvět, z.s.:





dokončila administraci realizace strategického rozvojového plánu LEADER – SPL „ Květy, plody a
lidé zahrady jižních Čech“ (probíhaly kontoly na místě realizací a kontroly expost, byla zpracováná
expost evaluace SPL).
realizovala projekt „Spolupráce MAS“ z PRV „Monitoring a evaluace“ s celkovou alokací cca 0,5 Mil
Kč.
dokončila realizaci a úspěšné vyúčtovala projekt mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských
zdrojů „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ (projekt OP LZZ, partneři z Bavorska, další partneři
z Jihočeského kraje), tříletý projekt byl schválen v rámci 1. kola výzvy č. 77 OP LZZ s celkovou
alokací 6,9 Mil. Kč.
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zajišťovala udržitelnost již realizovaných projektů, jmenovitě např. provoz putovní výstavy „Linecká
stezka“, vytvořené v rámci projektu „Linecká stezka“ z programu Evropská územní spolupráce
Rakousko, která byla v průběhu roku umísťována jak v Jihočeském kraji (Jihočeská univerzita,
veletrh Křemže, muzeum Chvalšiny, IC Vyšší Brod a další), tak Horním Rakousku (Bad Leonfelden).
pracovala na certifikaci MAS a zpracování strategie MAS pro další plánovací období, koncem roku
2015 dosáhla certifikace MAS.
připravila projekt a požádala o dotaci na realizaci projektu „MAP ORP České Budějovice“ (dvouletý
projekt na realizaci inkluzivní strategie rozvoje školství na úrovni MŠ a ZŠ pro ORP České
Budějovice – plánovaný rozpočet 4 Mil.Kč).
připravila projekt a požádala o dotaci na realizaci projektu „Budování kapacit MAS Rozkvět“
(dvouletý projekt na budování kapacit a profesionalizaci MAS s využitím domácích a zahraničních
zkušeností – plánovaný rozpočet 5 Mil.Kč). Součástí přípravy bylo zpracování „Procesního auditu
spolek“.
řešila realizaci vlastních akcí zaměřených na místní rozvoj a propagaci regionu MAS.
pro zajištění informovanosti veřejnosti využívala webových stránek www.masrozkvet.cz,
www.portalpracejiznicechy.cz a www.linckastezka.cz
provozovala Památník Petra Chelčického v Chelčicích, Centrum pro neziskový sektor ve Lhenicích a
Mateřské Klubíčko v Chelčicích.
byla spoluorganizátorem Slavností květů 2015 a Slavností plodů 2015 Chelčicko – Lhenického
mikroregionu.
aktivně se podílela na propagaci a prezentaci regionu, místní akční skupiny i celého Jihočeského
kraje na národní úrovni (konference, výstavy) i na mezinárodní úrovni (Böhmerwaldmesse
Ulrichsberg (AT), adventní trhy Deggendorf (DE) ).
aktivně pracovala na pokrytí bílých míst Jihočeského kraje metodou Leader – výsledkem je rozšíření
zájmového území o další obce z území Lipenska.
v průběhu celého roku MAS spolupracovala na aktivitách Krajského sdružení NS MAS.
zapojila se do implementace agendy MA21, v rámci členství v Národní síti Zdravých měst. Z a rok
2015 aspiruje na přidělení hodnocení kat.C.

4. Výhled činnosti na další období











dokončení administrace žádosti a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
programové období 2014 – 2020. Podporovány budou aktivity spojené s realizací strategie CLLD,
např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběr projektů,
monitorování a evaluací strategie CLLD.
realizace projektu „MAP ORP České Budějovice“
příprava přeshraničních projektů INTERREG s LAG Sterngartel-Gussenthal
realizace plánu zlepšování MAS (kvalita řídících procesů, místní agenda) a komunitního plánování.
vlastní propagace činnosti MAS a regionu MAS - místní výstavy, společensko-kulturní akce
v regionu, vydání osvětových a informačních tiskovin o činnosti MAS a regionu MAS, pravidelné
aktualizace www a sociálních sítí.
vzdělávání MAS (CS: zaměstnanci; členové; pracovní skupiny; veřejnost).
reciproční návštěvy partnerských LAG v příhraničí AT a DE.
uspořádání ekumenických Dnů Petra Chelčického 2016.
pořádání turistických a cykloturistických výletů a dalších akcí v rámci udržitelnosti předchozích
projektů.
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5. Finanční ukazatele
5.1 Účetní závěrka
Výkazy v příloze výroční zprávy.

5.2 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku
Pohledávky k 31.12.2015: 11 500,- Kč
Po splatnosti: 11 500,- Kč
Závazky k 31.12.2015:
dodavatelé 42 800,- Kč
z toho po splatnosti: 10 000,- Kč
Bankovní úvěry a ostatní finanční výpomoci:
K výročnímu datu 31.12.2015 nejsou. Úvěr z počátku sledovaného období byl řádně splacen.
Přijaté nebo nárokované neinvestiční dotace vztahující se k roku 2015:
Dotace z úřadu práce na SÚPM
104 810,- Kč
Dotace GP JčK Reprezentace JčK
15 000,- Kč
Dotace GP JčK Podpora kultury
20 000,- Kč
Dotace GP JčK Podpora cestovního ruchu
50 000,- Kč
Dotace GP JčK Úroky
54 000,- Kč
Evaluace a monitoring
480 432,- Kč
OPLZZ – MZ6
1 683972,56 Kč
Dohadná dotace CLLD
305 000,- Kč
Přijaté nebo nárokované investiční dotace vztahující se k roku 2015:
Dotace GP JčK Podpora muzeí a galerií
20 000,- Kč.
Z výše uvedených dotací a příspěvků bylo v průběhu roku obdrženo 2 007 652 Kč. Částka dotace ve výši
305000 byla zaúčtována do výnosů souvztažně s účtem 388 ve výši nákladů roku 2015 s nimi souvisejících .
Dále byly obdrženy nebo korigovány doplatky dotací za rok 2014, zúčtovaných do výnosů v roce 2014, v
celkové výši Kč 6 073 917,- Kč.
Přijaté dary:
Jihočeský kraj …............….
Obec Hořice …...................
TJ Sokol Lhenice …...........
Obec Pištín ........................
Městys Lhenice …..............

280000,- Kč
5000,- Kč
8000,- Kč
10000,- Kč
85050,- Kč

Stav zařazeného majetku:
k 1.1.2015 - 4664 tis., oprávky 2422 tis.
Přírůstky - 2703 tis.
Úbytky – 49 tis.
K 31.12.2015 – 7318 tis. oprávky 3262 tis.
Stav nedokončeného majetku:
k 1.1.2015 - 2658 tis.
k 31.12.2015 – 48 tis.
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Mzdové náklady: 1208 tis.
Ostatní sociální náklady: 0
Splatné závazky na sociální a zdravotní pojištění a daně:
OSSZ, ZP: 27 tis., splatné 20.1.2016
FU – daň z mezd : 11 tis., splatné 20.1.2016
Výsledek hospodaření:
Spolek v roce 2015 hospodařil se ziskem ve výši 10 011,21 Kč. Výpočet výsledku hospodaření nebyl
ovlivněn žádnými mimořádnými skutečnostmi.
Použití daňových úlev:
Snížení základu daně Daňová úspora Použití daňové úspory
2012: 32 367 615 2013 - náklady na účtu 518000 byly ve výši 111 583,- Kč
2013: 20 980 3 986 2014 - náklady na účtu 518000 byly ve výši 113 976,- Kč
2014: 70 925 13 476 2015 - ztrátové ostatní činnosti ve výši 161 031,- Kč
.
Soudní spor
Proti spolku nebyly k datu účetní závěrky vedené soudní spory, spolek nevykazuje žádné obdobné závazky.
Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Vedení spolku nejsou známy žádné významné události, které nastaly po rozvahovém dni a které by si
vyžádaly úpravu účetní závěrky spolku.
5.3 Počet zaměstnanců
V roce 2015 měl spolek průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 3,2.

5.4 Použité účetní metody
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v jeho platném znění,
vyhláškou 504/2002 Sb. a českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání.

5.5 Účetnictví spolku
Účetnictví je vedeno na počítači v sídle spolku. Doklady jsou archivovány v papírové podobě v šanonech v
sídle spolku.

Ve Lhenicích dne 26.4.2016
Sestavil Ing. Petr Leber
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