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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/o-mas/dokumenty/stanovy/

Registrace

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

Odborová organizace

Není

Počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce
2019 byl 9,80.

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 minimálně pěti 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, Ing Jaroslav Houba, Jiří Iral, Jaroslav Havel, Mgr. Milan Pešek,
Miroslav Přibyl.
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

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.
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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 NSZM, SMSČR,SPOV a KS NSMAS..
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.

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
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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 Vedlejší činnost


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

Hlavními příjmy spolku 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 2019 neprovozovala žádnou hospodářskou činnost.

3. Činnost MAS v roce 2019


MAS dále pokračuje na pozici příjemce dotace v realizaci projektu „MAP II ORP České
Budějovice"(čtyřletý projekt na realizaci inkluzivní strategie rozvoje školství na úrovni předškolní
výchovy a základního školství pro ORP České Budějovice – celkový rozpočet projektu cca 20
mil. Kč, participace cca 100 subjektů z oblasti předškolní výchovy, vzdělávání na úrovni
základního školství a neformálního vzdělávání).



MAS pracovala úspěšně na administraci realizace Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD) pro programové období 2014 – 2020.
SCLLD MAS Rozkvět obsahuje celkem 3 implementační Programové rámce – PRV, OPZ a
IROP, ze kterých jsou finančně podporovány realizace individuálních projektů v regionu MAS.
Celková alokace pro implementaci SCLLD MAS Rozkvět pro plánovací období 2014 – 2020
činí téměř 90 mil. Kč, strategie byla schválená 03/17.
Realizace SCLLD přináší především zlepšení situace v regionu MAS Rozkvět v oblastech
občanské vybavenosti, technické infrastruktury i služeb, rozvoje školství a vzdělávání, podnikání





Výroční zpráva MAS Rozkvět, z.s. 2019
www.masrozkvet.cz

Str. 4
kancelar@masrozkvet.cz

MAS Rozkvět, z.s.
Školní 124,
38402 Lhenice

IČO: 26658691

a zaměstnanosti, cestovního ruchu a lokálního turismu, ochrany kulturního a přírodního dědictví
i místních tradic, rozvoje činnosti spolků, mezisektorové i regionální a mezinárodní spolupráce.








V průběhu implementace SCLLD, tedy postupně v letech 2017, 2018 a 2019 byly
v Programovém rámci PRV SCLLD MAS Rozkvět vyhlášeny již 4 výzvy, žadatelé měli možnost
předložit své žádosti v 6 Opatřeních, a to: Mikropodniky, Zpracování zemědělských produktů,
Zemědělské podniky, Lesnické technologie, Krátké obchodní řetězce a Cestovní ruch. Ve všech
výzvách PRV k 31.12.2019 je již 34 projektů v částce dotace 7 869 362 Kč proplaceno, u 1
projektu je schválena platba ve výši 632 879 Kč, je zaregistrováno 13 projektů k Žádosti o platbu
ve výši 4 815 759 Kč, 12 projektů s výší dotace 6 664 555 Kč je v realizaci a 4 projekty
s požadovanou částkou dotace 1 736 388 Kč jsou před podpisem Dohody o poskytnutí dotace z
PRV. Celkový objem doposud přidělených dotací na tyto investiční projekty PRV činí
21 718 943 Kč.
V průběhu roku 2019 probíhaly přípravné práce na mezinárodním projektu Spolupráce PRV
Cistercapes, projektová žádost bude předložena v roce 2020. Jedná se o typ projektů
zařazeného také do Programového rámce PRV SCLLD MAS.
V letech 2017, 2018 a 2019 byly v Programovém rámci OPZ SCLLD MAS Rozkvět vyhlášeny
výzvy ve všech 3 Opatření - Opatření Sociální služby a sociální začleňování (výzva Komunitní
centra a komunitní sociální práce 2x, výzva Sociální služby 4x), Opatření Prorodinná opatření a
mimoškolní aktivity (výzva 4x), a Opatření Zaměstnanost v místě (výzva 3x). Doposud byly
v programovém rámci OPZ SCLLD MAS Rozkvět podpořeny projekty v částce 10 609 779,75 Kč
neinvestiční dotace OPZ.
MAS jako příjemce dotace realizovala projekt „Příměstské tábory MAS Rozkvět“. Jedná se o
projekt, ve kterém MAS zastřešuje příměstské tábory organizované v období letních prázdnin
na území MAS Rozkvět.



Programový rámec IROP SCLLD MAS Rozkvět obsahuje 4 implementační opatření – Sociální
služby, Školství, Prorodinné služby a Památky. Výzvy pro všechna tato Opatření byly vyhlášeny
již v roce 2017, v roce 2018 byla vyhlášena 5. výzva IROP Sociální služby, v roce 2019
probíhaly pouze práce na administraci projektů a jejich vyúčtování. V roce 2020 budou
vyhlášeny
výzvy
k předkládání
žádostí
o
dotace
pro 3 Opatření - Sociální služby, Školství a Prorodinné služby. Doposud byly v Programovém
rámci IROP SCLLD MAS Rozkvět podpořeny projekty v částce 23 806 243,40 Kč způsobilých
výdajů dotace, což je 22 615 931,23 Kč investiční dotace IROP z tohoto Programového
rámce.



MAS zajišťovala animací škol implementaci OP VVV, pracovnice MAS pomáhá
se zpracováním Závěrečných zpráv o realizaci projektů tzv. šablon I. ve fázi realizace ( celkově
se jedná o administraci projektů v rozpočtu cca 15 mil. Kč).
aktivně pomáhá se zpracováním a administrací projektových žádostí OPVVV do tzv. šablon
II. (výzva k předkládání projektových žádostí skončila v 06/19, celkově se jedná o projekty
v rozpočtu cca 22 mil. Kč); návazně na to MAS pomáhá se zpracování a podáním průběžných
monitorovacích zpráv těchto dotací tzv. šablon II.





MAS zajistila již 5.rok udržitelnosti mezinárodního projektu Linecká stezka, v roce 2019 vznikl
nový krátký videoklip o této dálkové – dříve obchodní – turistické trase. MAS Rozkvět zajistila
také prezentaci Linecké stezky na několikadenní akci Jižní Čechy hostem v Linci (05/2019).
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MAS pokračuje v další komunikaci a přípravě další spolupráce s partnery z Horního
Rakouska, především v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí, kulturního a přírodního
dědictví, místní agendy a rozvoje občanské společnosti. MAS Rozkvět jako člen Národní sítě
Zdravých měst (NSZM) zavádí aktivně MA21, což se pozitivně odráží také na implementaci
horizontálních kritérií prostřednictvím SCLLD MAS.
V 2. polovině roku 2019 proběhla 2 Fóra starostů. Kvůli lepší dostupnosti byla jednání
uspořádána na dvou místech v území, a to ve Vyšším Brodě a v Pištíně. V rámci akcí proběhly
diskuze k Programu rozvoje venkova a připravované změně programového rámce PRV SCLLD
MAS Rozkvět. Mimo jiné byl představen článek 20 PRV, tedy opatření kde jsou obce možným
žadatelem. V současné době probíhá sběr dat z území a v návaznosti na ně příprava změny
SCLLD v tomto programovém rámci, která umožní provést implementaci tohoto opatření.
Pro zajištění informovanosti o svých aktivitách směrem k členům, partnerům i široké veřejnosti
využívala MAS webových stránek www.masrozkvet.cz, www.lineckastezka.cz
a
www.mapvzdelavani.cz a facebookového profilu
MAS byla spoluorganizátorem řady akcí, především Slavností květů 2019 a Slavností plodů
2019 Chelčicko – Lhenického mikroregionu, akce Vaříme, pečeme a smažíme regionální
potraviny v Pištíně, a spoluorganizovala adventní program v Pištíně (ve spolupráci s místní MŠ,
spolky a obcí),
spolupracovala s oblastní destinační společností Jihočeský venkov, z.s (TO PodKletí) při
realizaci místních šetření.
MAS nadále zajišťovala provoz Památníku Petra Chelčického v Chelčicích
V průběhu celého roku MAS spolupracovala na aktivitách Krajského sdružení NS MAS
Jihočeského kraje, včetně zajištění aktivní prezentace na výstavě Země Živitelka a Večera
venkova Celostátní sítě pro venkov (CSV) a podpory obcí při zapojení se do výsadeb
ovocných a listnatých stromů v rámci mezinárodního projektu Klimagrün (ATCZ142) na
podporu biodiverzity a eliminace negativních vlivů změn klimatu.
V rámci členství v SMS ČR jsme pomohli zorganizovat dvoudenní exkurzi na téma odpadového
hospodářství.
MAS jako člen SMS ČR a KS NS MAS JčK spolupracovala na iniciaci vzniku Pracovní skupiny
Venkov RSK JčK a její práci v roce 2019.

4. Výhled činnosti na další období











Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020,
příprava a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběr projektů, monitorování a
evaluací strategie CLLD.
Podání projektové žádosti a realizace mezinárodního projektu Spolupráce PRV Cistercapes.
Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021 - 2027.
Realizace projektu „MAP II ORP České Budějovice“
Aktivní spolupráce na realizaci projektu KLIMAGRÜN – Klimatická zeleň INTERREG CZ-AT
Pokračování v přípravě přeshraničních projektů INTERREG a LEADER s partnerskými MAS v
Horním Rakousku a Bavorsku.
Realizace plánu zlepšování MAS (kvalita řídících procesů, místní agenda) a komunitního
plánování. Obhajoba kategorie C* v následném období.
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 MAS v příhraničí AT a DE.
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Pořádání turistických a cykloturistických výletů a dalších akcí v rámci udržitelnosti předchozích
projektů.

5. Finanční ukazatele
5.1 Účetní závěrka
Výkazy v příloze výroční zprávy.

5.2 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Doplňující informace jsou přehledně zpracovány v „Příloze v účetní závěrce 2019“
5.3 Počet zaměstnanců
V roce 2019 měl spolek průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 9,80 .

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 20.5.2019
Sestavil Ing. Petr Leber

Přílohy:
Výkaz zisku a ztrát pro nevýdělečné organizace
Rozvaha pro nevýdělečné organizace
Příloha v účetní závěrce za rok 2019
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