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1. Úvod  

 

1.1 Základní údaje 

Název:  MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

Sídlo:  Hanušovice, Hlavní 137, PSČ: 788 33  

Zapsaná: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl O, vložka 230 

IČ:  277 77 146 

Kontakty: 

Webové stránky: www.hornipomoravi.eu 

Email:   info@hornipomoravi.eu 

Telefon:   Hanušovice: + 420 583 285 615;     

 

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

Běžný účet:   193758861/0600 

1.2 Důvody vzniku společnosti   

Společnost byla založena za účelem rozvoje území místní akční 

skupiny, který je v souladu s principem trvale udržitelného 

rozvoje. Rozvoj je založen na efektivním využívání místních 

zdrojů a pro realizaci rozvojových projektů využívá společnost 

krajské, národní a evropské dotace. 

1.3 Územní působnost 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. působí v katastru 

46 obcí: Bohdíkov, Bohuslavice, Branná, 

Bratrušov, Brníčko, Bušín, Drozdov, Dubicko, 

Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, 

Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, 

Janoušov, Jedlí, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, 

Kolšov, Kopřivná, Kosov, Lesnice, Leština, 

Lukavice, Malá Morava, Nemile, Olšany, 

Písařov, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, 

Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Staré 

Město, Sudkov, Svébohov, Šléglov, Štíty, 

Vikantice, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole. 

 

Území MAS zahrnuje 2 mikroregiony:   

Svazek obcí Regionu Ruda a Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko.   

http://www.hornipomoravi.eu/
mailto:info@hornipomoravi.eu
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1.4 Poslání a cíle 

Posláním MAS Horní Pomoraví o.p.s. je budování partnerské sítě subjektů ziskové i neziskové 

sféry a veřejného sektoru tak, že sdružuje fyzické i právnické osoby za účelem spolupráce v 

oblasti rozvoje venkova. 

1.5 Poskytované služby   

Společnost poskytuje tyto hlavní činnosti formou obecně prospěšných služeb 

I. Rozvoj území místní akční skupiny 

II. Rozvoj partnerství  

III. Příprava a realizace programu LEADER na území místní akční skupiny 

Společnost poskytuje tyto doplňkové činnosti 

IV. Příprava a realizace rozvojových projektů 

V. Organizace vzdělávacích akcí, seminářů a odborných setkání 

VI. Poskytování služeb v oblasti strategického plánování 

VII. Zapojování veřejnosti do rozvoje území místní akční skupiny 

VIII. Propagace regionu 

IX. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví 

     

1.6 Strategie rozvoje území   

V letech 2006 - 2007 byla komunitním způsobem (se zapojením veřejnosti) vytvářena 

Integrovaná strategie území (ISÚ), strategický dokument zaměřený na rozvoj venkovské 

oblasti Horní Pomoraví. 

ISÚ byla podkladem pro přípravu Strategického plánu LEADER (SPL), který byl nazván „V 

harmonii s přírodou“. Tyto dokumenty jsou základním východiskem pro realizaci projektů 

obcí, neziskových organizací i podnikatelů v území. 

V roce 2010 započaly práce na aktualizaci těchto dokumentů s ohledem na uplynutí poloviny 

plánovacího období, na něž byly vytvořeny.  

V roce 2011 proběhla aktualizace Strategického plánu LEADER na základě Střednědobého 

hodnocení SPL. Na základě výsledků byl rozšířen počet Fichí z původních 6 na 9, aby jejich 

zaměření lépe korespondovalo s potřebami žadatelů. V rámci aktualizace byly v dokumentu 

upřesněny monitorovací indikátory a aktualizována data spojená s činností MAS. 

V roce 2012 byly provedeny změny v SPL na základě odezvy výzev z předchozích let a také na 

základě připomínek při supervizi provedené kontrolním orgánem v říjnu 2012.   

V roce 2013 byly vyhlášeny poslední dvě výzvy MAS Horní Pomoraví, Výzva číslo VII. a VIII. 

Dva žadatelé odstoupili od realizace projektu a nepodali žádost o proplacení. Jednalo se o 

projekty v rámci III. kola příjmu žádostí o dotace (11. kolo příjmu na SZIF).  

V průběhu roku 2013 proběhlo několik setkání, která odstartovala tvorbu Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje na rok 2014 – 2020. Současně také byly 

zpracovávány analytické podklady ke strategii. 
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2. Organizační struktura společnosti 
 

2.1 Organizační schéma MAS  

 

 
 
 

Zakladatelé:  43 subjektů: 

34 subjektů PO a FO – podnikatelé, neziskové organizace, ZŠ,… 

8 obcí  Hanušovice, Malá Morava, Kopřivná, Jindřichov, Branná, Staré Město, 

Bohdíkov, Ruda nad Moravou 

1 svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko  

   

Členové: 110 subjektů celkem = zakladatelé + partneři (k 31. 12. 2013) 

z toho:  veřejný sektor (VS)  34 subjektů (31 %) 

- z toho 5 školských zařízení a 1 ústav sociální péče 

  neziskový sektor (NNO) 25 subjektů (23 %) 

soukromý sektor (PO)  51 subjektů (46 %) 

 

 

    
Strategický plán 

         LEADER 

Správní rada (SR) Dozorčí rada (DR) 

Monitorovací výbor 

Programový 
výbor 

Výběrová komise 

Členové na základě přihlášky / rámcové 
partnerské smlouvy 

 

 

Sekretariát 
MAS 

Ředitel 

Manažer 
SPL 

Pracovní skupina  
Lidské zdroje 

Problematika: děti a mládež 
Problematika: ženy 

ZAKLADATELÉ MAS 

PLÉNUM  
MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

= všichni členové (partneři) MAS 

Pracovní skupina   
Místní produkce a využití obnovitelných 

zdrojů 
Problematika: zemědělci, ekologická 
produkce, ŽP 

Pracovní skupina  
Rozvoj obcí 

Problematika: kvalita 
venkovského života 
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2.2 Přehled orgánů společnosti 

2.2.1 Zakladatelé 

Zakladatelé tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které založily 

společnost. 

 

2.2.2 Plénum 

Plénum místní akční skupiny tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru 

(členové společnosti), které jsou zakladateli společnosti, nebo se podílejí na základě rámcové 

partnerské smlouvy na činnosti společnosti a na plnění účelů, pro které byla společnost 

založena. 

 

2.2.3 Ředitel 

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím 

jménem. 

 

2.2.4 Správní rada 

Správní rada dbá na zachování účelu, pro nějž byla společnost založena, schvaluje rozpočet 

společnosti a jeho změny, schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Správní 

rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti. 

 

2.2.5 Dozorčí rada 

Kontrolním orgánem MAS Horní Pomoraví o.p.s. je dozorčí rada. Jejím úkolem je 

upozorňovat správní radu na porušování zákonů, ustanovení zakladatelské smlouvy, nebo 

Správní rada MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 sektor Název jméno kontakt 

předseda   

podnikatel M A R W I N, v.o.s. Ing. František Winter f.winter@atlas.cz 

členové   

NNO Agrární komora Šumperk Ing. Josef Jurásek jurasek.zborov@seznam.cz 

obce Svazek obcí MIZ Josef Sobotík starosta@dubicko.cz 

NNO Charita Zábřeh Bc. Jiří Karger jiri.karger@charitazabreh.cz 

obce Obec Kopřivná Jana Gerešová oukoprivna@cmail.cz 

podnikatel VOBUS v.o.s. Petr Vokurka info@vobus.cz 

mailto:f.winter@atlas.cz
mailto:starosta@dubicko.cz
mailto:jiri.karger@charitazabreh.cz
mailto:oukoprivna@cmail.cz
mailto:info@vobus.cz
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statutu. Dále je jejím úkolem upozorňovat na nehospodárné postupy, popřípadě na další 

nedostatky v činnosti MAS, neprodleně poté, co se o těchto skutečnostech dozví. 

 

Dozorčí rada MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 sektor název jméno Kontakt 

předseda   

podnikatel OSVČ Ing. Jiří Mazák mazak@spk.cz 

členové   

obce Obec Bratrušov Dana Hošková obec.bratrusov@jiskranet.cz 

NNO Spolek Metoděj, o.s. Ing. Josef Klimek Spolek.metodej@tiscali.cz  

podnikatel OSVČ Ing. Vojtěch Novotný novotny@loader.cz 

obec Obec Jindřichov Josef Kozák josef.kozak@jindrichovsu.cz 

NNO SDH Hanušovice František Ambroz ambroz@mu-hanusovice.cz 

 

2.2.6 Programový výbor 

Programový výbor je odborným orgánem MAS, připravuje aktualizace strategie rozvoje 

daného území, navrhuje záměry místní akční skupiny, schvaluje výsledky výběrů jednotlivých 

realizačních projektů podle doporučení výběrové komise. 

 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 sektor Název jméno kontakt 

předseda   

obec Obec Bohdíkov Ing. Luděk Hatoň starosta@bohdikov.cz 

členové   

podnikatel OSVČ Ing. Přemysl Čech premysl@farmacechovi.cz  

obec Obec Svébohov Ing. Martina Šťastná obec@svebohov.cz 

podnikatel ZEAS Březná a.s. Ing. Miroslav Buchta mirekbuchta@seznam.cz 

NNO AREÁL PIVOŇKA, o.p.s. PaedDr. Božena Sojáková b.sojakova@centrum.cz 

podnikatel PRO-BIO s.r.o. Jana Lysáková lysakova@probio.cz 

podnikatel OSVČ Vlasta Jandrtová jandrtvlasta@seznam.cz 

NNO SKI klub St. M. pod Sněžníkem Pavel Mrázek farma.mrazek@seznam.cz 

podnikatel OSVČ Bc. Eva Halenková info@chrastice.cz 

 

2.2.7 Výběrová komise 

Výběrová komise působí jako výkonný orgán programového výboru. Tato komise provádí 

výběr projektů podle kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodového 

hodnocení, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. 

 

 

mailto:mazak@spk.cz
mailto:obec.bratrusov@jiskranet.cz
mailto:Spolek.metodej@tiscali.cz
mailto:ambroz@mu-hanusovice.cz
mailto:premysl@farmacechovi.cz
mailto:obec@svebohov.cz
mailto:mirekbuchta@seznam.cz
mailto:b.sojakova@centrum.cz
mailto:lysakova@probio.cz
mailto:jandrtvlasta@seznam.cz
mailto:farma.mrazek@seznam.cz
mailto:info@chrastice.cz
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Výběrová komise MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 Sektor název jméno kontakt 

Předseda   

Ostatní ZŠ a MŠ Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková zs.bohdikov@seznam.cz 

členové   

podnikatel Dubická zemědělská a.s. Ing. Miloš Spurný dubicka@dubicka.cz 

NNO TJ Sokol Štíty Ivar Směšný ivarsmesny@seznam.cz 

Obec Obec Jedlí Ing. Zdeněk Axmann ou.jedli@cbox.cz 

podnikatel ZEAS Březná a.s. Libor Diviš divis@zeasbrezna.cz 

NNO TJ FK Bohdíkov Petr Janků fkbohdikov@seznam.cz 

Obec Obec Ruda nad Moravou Oldřich Tanert tanert@ruda.cz 

Obec Obec Malá Morava Antonín Marinov obec@obecmalamorava.cz 

podnikatel Farma Morava Walter Kőhler info@farma-morava.cz 

Obec Obec Hoštejn Jan Kunčar obec.hostejn@tiscali.cz 

 

2.2.8 Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor aktivně monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek 

prováděných projektů. 

 

Monitorovací výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 sektor název jméno kontakt 

předseda   

NNO MAS Horní Pomoraví Ing. Anna Bartošová bartosova@hornipomoravi.eu 

členové   

NNO MAS Horní Pomoraví Mgr. Olga Špiková spikova@hornipomoravi.eu 

NNO K2 o.s.                              Lenka Raušová rausova@hornipomoravi.eu 

NNO ST Hanušovice Václav Jokl sthanusovice@seznam.cz 

obec Obec Brníčko Jiří Bartoš starosta.brnicko@seznam.cz 

obec Obec Branná Marcela Kozáková ou_branna@cmail.cz 

mailto:zs.bohdikov@seznam.cz
mailto:dubicka@dubicka.cz
mailto:ivarsmesny@seznam.cz
mailto:ou.jedli@cbox.cz
mailto:divis@zeasbrezna.cz
mailto:fkbohdikov@seznam.cz
mailto:tanert@ruda.cz
mailto:obec@obecmalamorava.cz
mailto:info@farma-morava.cz
mailto:obec.hostejn@tiscali.cz
mailto:bartosova@hornipomoravi.eu
mailto:rausova@hornipomoravi.eu
mailto:starosta.brnicko@seznam.cz
mailto:ou_branna@cmail.cz
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2.3 Organizační schéma managementu  

 
 

3 Přehled činnosti MAS v roce 2013 

3.1 Jednání orgánů MAS 

6. 6. 2013 se konala správní a dozorčí rada, která zasedla v kanceláři MAS. 
 
19. 7. 2013 zasedla v kanceláři MAS dozorčí rada. 
 
25. 7. 2013 proběhlo zasedání správní rady, zasedla v kanceláři MAS. 
 
25. 7. 2013 se v Domě kultury v Hanušovicích konalo jednání Pléna 
MAS Horní Pomoraví. Hlavním bodem jednání bylo schválení 
Výroční zprávy MAS Horní Pomoraví, seznámení pléna se zprávou 
správní rady, hospodařením společnosti a rozpočtem na rok 2013. 
Dále byla přednesena zpráva o plnění SPL a postupu zpracování 
strategie MAS pro období 2014-20. 
 
23. 10. 2013 proběhlo zasedání správní a dozorčí rady, zasedla v kanceláři MAS.  
 

Účetní 
Lenka Raušová 

Externisté 
 (dohody o pracovní činnosti, o 

provedení práce, smlouvy o dílo) 

Projektový manažer SPL 
 Ing. Renata Baslerová 
Ing. Hana Olejníková 

Správce IT technologií 
Přemysl Kryl  

Ekonom  
Ing. Miroslav Buchta 

Manažer cestovního ruchu 
Administrativní pracovník SPL 

Andrea Merčáková 

Správce webových stránek, grafik 
Václav Jokl 

Zaměstnanci / 
 Sekretariát MAS 
(pracovní smlouvy) 

Ředitel MAS / Manažer SPL 
Ing. Anna Bartošová 

zastupuje 
Ing. Renata Baslerová  

(od 12/2012)  

Externí spolupracovníci při pořádání akcí  
Simona Pichová               

 
 

Novináři, PR 
Bc. Barbora Haušková      

 
 

Manažeři pro přípravu strategie 
komunitně vedeného místního 
rozvoje pro období 2014-2020 

Mgr. Olga Špiková 
Barbora Hubíková 

Správní rada 
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3.2 Akce MAS v roce 2013 

Níže jsou zmiňovány akce, které MAS pořádala, podílela se na organizaci anebo se účastnila. 
 

3.2.1   Prezentační akce (kulturní, sportovní, společenské) 

17. – 20. 1. 2013 v těchto dnech se pracovníci MAS účastnili mezinárodního 

veletrhu REGIONTOUR 2013, kde se prezentují turistické možnosti 

v regionech. Na VELETRHU byla představena činnost MAS Horní Pomoraví a 

prezentována značka JESENÍKY originální produkt®.  

 

25. 3. 2013 se konaly řemeslné dílny „Oslavy jara“. Akce byla zrealizována díky finanční 

podpoře Nadace Vodafone a ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví. Tyto dílničky se konaly v 

Olšanech v Domově Paprsek. 

 

26. 4. 2013 se MAS Horní Pomoraví zúčastnila semináře „Regionální značení 
domácích produktů“ v sídle Senátu PČR. 
 
18. 5. 2013 se MAS Horní Pomoraví prezentovala v rámci akce Den mikroregionu 
Zábřežsko v Dubicku (propagační stánek s informačními materiály k činnosti MAS).  
 
8. 6. 2013 se díky podpoře MAS Horní Pomoraví a skupině mladých lidí z 
Hanušovic realizovaly řemeslné dílničky pro děti s názvem „Vítání léta“.  
 
11. 7. 2013 exkurze MAS Kopaničářský region v regionu MAS Horní 
Pomoraví. Cílem této exkurze bylo přestavení úspěšných projektů na území 
místní akční skupiny.  
 
10. 8. 2013 prezentační stánek MAS Horní Pomoraví v rámci akce Malomoravské slavnosti v 
obci Podlesí (Malá Morava).  
 
22. – 25. 8. 2013 v rámci prezentace NS MAS ČR a CSV na mezinárodní 
zemědělské a potravinářské výstavě Agrokomplex v Nitře byla představena 
mimo jiné značka JESENÍKY originální produkt® a MAS Horní Pomoraví jako 
koordinátor této značky.  

 
29. 8. – 3. 9. 2013 účast na 40. ročníku největší výstavy Země Živitelka v 
Českých Budějovicích, která je věnována zemědělství a venkovu.  

 
 
14. 10. 2013 v rámci OSY III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 
jsme na našem území hostili partnerskou MAS Vincenze Priessnitze pro 
Jesenicko, o.p.s. V rámci programu jim byly představeny realizované projekty 
MAS Horní Pomoraví a představena naše činnost. 
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22. 10. 2013 se MAS organizačně spolupodílela na akci 2. společenský 
večer Domova Paprsek v Olšanech. Jedná se o společenskou akci nejen 
pro hendikepované, ale i širokou veřejnost. 

 

3.2.2 Další jednání za účasti MAS 

8. 1. 2014 obhajoba projektů spolupráce v rámci 17. kola pro příjem dotací, které se konalo 

v Praze na ministerstvu zemědělství. 
 

11. 1. 2013 se v Grygově uskutečnila Valná hromada Krajské sítě NS MAS Olomouckého 

kraje. Hlavními tématy jednání byla územní působnost MAS a stav zapojení obcí v OC kraji, 

představení nepodpořených MAS, informace o stavu vyjednávání programového období 

2014 - 2020, zpráva z činnosti pracovních skupin, podpora MAS ze strany Olomouckého kraje 

a další.  
 

24. - 26. 2. 2013 expertní výjezd Ing. Renaty Baslerové v rámci projektu Evropská venkovská 
síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky, účast na „Kulatých stolech na 
podporu synergie“, Švédsko. 
 
 

8. 3. 2013 proběhlo pracovní setkání projektových manažerů MAS OK s pracovníky RO SZIF 

Olomouc. 
 

13. - 14. 3. 2013 se uskutečnila Valná hromada NS MAS ČR ve 

Žluticích.  
 

3. 4. 2013 setkání KS MAS Olomouckého kraje v Olomouci. Tématem 

byla propagace MAS a realizovaných projektů v rámci programu 

LEADER, vzdělávací semináře pro MAS. 
 

16. - 18. 4. 2013 se zástupce MAS zúčastnil mezinárodní konference a setkání „LEADER Event 

2013, Building Bridges for the Future“ v Bruselu. První den účast na zasedání zástupců 

ELARD. 

 

19. 4. 2013 se uskutečnilo pracovní setkání skupiny „Obce“. 

Setkání nazvané „Snídaně starostů“ se konalo ve Státních 

léčebných lázních v Bludově. Akce se také účastnili zástupci PS ČR 

Ing. Jitka Chalánková a senátor Mgr. Zdeněk Brož. Akce byla 

realizována ve spolupráci s MAS Šumperský venkov. 
 

23. 4. 2013 účast zástupce MAS na jednání k připomínkování Metodiky k tvorbě strategií 
MAS pro období 2014 - 2020 v Olomouci v rámci PS Program a vize pod NS MAS ČR. 
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25. 4. 2013 se konalo školení pro úspěšné žadatele v rámci programu 

LEADER v Olšanech.  
 

16. - 17. 5. 2013 společné setkání MAS Olomouckého kraje a dalších partnerů Celostátní sítě 

pro venkov s představiteli institucí venkova v rámci CSV v Teplicích nad Bečvou. 

 
20. - 21. 6. 2013 se Velké Meziříčí stalo místem pro setkávání zástupců 
místních akčních skupin a dalších příznivců venkova pracujících metodou 
LEADER LeaderFEST 2013 – zástupce MAS se účastnil také exkurze do sídla 
Národní sítě venkovských komunitních škol. 
 
17. 7. 2013 setkání KS NS MAS Olomouckého kraje v Olomouci. Tématem byla především 
propagace aktivit MAS Olomouckého kraje, národní konference Venkov 2013, úprava 
pravidel IV.1.1 a projekty spolupráce.  
 

1. - 3. 10. 2013 Lázně Teplice nad Bečvou hostily od 1. do 3. října aktéry 
venkova z celé České republiky. Tématem tohoto ročníku Národní 
konference VENKOV 2013 se staly možnosti rozvoje českého a 
moravského venkova díky čerpání evropských dotací v budoucím 
plánovacím období Evropské unie. 
 

3.3 Ostatní aktivity v roce 2013 

 

8. 2. 2013 vyhlášení výsledků ankety o nejlepší realizovaný projekt MAS 
Horní Pomoraví o.p.s., anketa realizována ve spolupráci s MAS 
Šumperský venkov, výsledky vyhlášeny v Dolních Studénkách v rámci 
plesu obce. 
 

20. - 21. 2. 2013 se konalo první jednání k tvorbě strategie v Zábřeze a v Hanušovicích. 
Tématem byla SWOT analýza území MAS. Účast celkem 63 osob - zástupci neziskového 
sektoru, obcí i podnikatelů. 
 

26. - 27. 3. 2013 se konalo druhé jednání k tvorbě strategie v Zábřeze a v Hanušovicích. 
Tématem byl audit zdrojů území MAS. Účast celkem 38 osob - zástupci neziskového sektoru, 
obcí i podnikatelů. 
 

10. 4. 2013 účast Andrey Merčákové na setkání informačních center, kde byly prezentovány 
novinky v cestovním ruchu. 
  
2. 5. 2013 byla vyhlášena výzva pro žáky škol, aby prezentovali obce na území Horního 
Pomoraví formou fotografií očima náctiletých (aktivita v rámci pracovní skupiny Lidské zdroje 
na zapojení mladých). 
 

23. 5. 2013 Třetí jednání k tvorbě strategie v základní škole v Olšanech. Tématem byla tvorba 
priorit a opatření ve skupinách a informování o aktuálním stavu Metodiky pro tvorbu 
strategií MAS.  
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13. 6. 2013 Čtvrté jednání k tvorbě strategie v základní škole v 
Olšanech. Tématem byla tvorba priorit a opatření ve skupinách, 
tematické okruhy ze SWOT analýzy – dopravní infrastruktura, služby 
a obyvatelstvo, komunitní život, sociální služby.  
 

30. 7. 2013 Páté jednání k tvorbě strategie v Pivovarské restauraci v 
Hanušovicích. Tématem byla tvorba priorit a opatření ve skupinách, 
tematické okruhy ze SWOT analýzy – příroda, vzdělávání a školství, kultura, 
sport a volnočasové aktivity.  
 

15. 5. 2013 MAS Horní Pomoraví se zapojila do akce Den proti rakovině 
prodejem květů měsíčku lékařského 
  
Červen 2013 – pomoc obcím postiženým povodněmi ve spolupráci s MAS Vyhlídky 
(zajištění finančních i materiálních sponzorských darů pro obec Hořín na Mělnicku). 
 

15. 10. 2013 Další jednání k tvorbě strategie v kanceláři MAS Horní Pomoraví. Tématem byly 
lidské zdroje. Jednalo se o skupinovou detailní práci nad prioritami a opatřeními jednotlivých 
oblastí, které byly definovány na základě materiálů vzešlých z jednání místních aktérů, 
doplněné o statistická data, projektové záměry a vyhodnocení dotazníků pro veřejnost. 
 

17. 10. 2013 Jednání pracovní skupiny Rozvoj obcí – skupinová detailní práce nad prioritami 
a opatřeními jednotlivých oblastí, doplněné o statistická data, projektové záměry a 
vyhodnocení dotazníků pro veřejnost.  
 

22. 10. 2013 Jednání pracovní skupiny Podnikání / zaměstnanost - skupinová detailní práce 
nad prioritami a opatřeními jednotlivých oblastí, doplněné o statistická data, projektové 
záměry a vyhodnocení dotazníků pro veřejnost.  
 

24. 10. 2013 Jednání pracovní skupiny Zemědělství / životní prostředí - skupinová detailní 
práce nad prioritami a opatřeními jednotlivých oblastí, doplněné o statistická data, 
projektové záměry a vyhodnocení dotazníků pro veřejnost. 
 

31. 10. 2013 Jednání pracovní skupiny Cestovní ruch / kulturní dědictví - skupinová detailní 
práce nad prioritami a opatřeními jednotlivých oblastí, doplněné o statistická data, 
projektové záměry a vyhodnocení dotazníků pro veřejnost. 
 

3.3.1 Přípravy projektů spolupráce 

22. 2. 2013 byla podána žádost o proplacení výdajů k projektu spolupráce Jeseníky – od 

produktů k zážitkům. 
 

19. 3. 2013 schůzka k připravovanému projektovému záměru projektu spolupráce „Geopark 

Jeseníky“ v Šumperku. 
 

15. 4. 2013 účast na schůzce v Rýmařově k regionálnímu značení 

JESENÍKY originální produkt®. Hlavním tématem bylo rozšíření 

území značky na další místní akční skupiny na území Jeseníků – příprava projektu spolupráce.   
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29. 4. 2013 schůzka k připravovanému mezinárodnímu projektu spolupráce s pracovním 

názvem Divadla za účasti zástupců MAS Šumperský venkov a MAS Vršatec (SK) v Dolních 

Studénkách. 
 

14. 5. 2013 a 14. 6. 2013 se konala v Jeseníku a v Rýmařově schůzka připravovanému 

projektu sedmi MAS s názvem Regionální značka - šance pro rozvoj místní ekonomiky v 

Jeseníkách. 
 

23. 5. 2013 a 26. 8. 2013 účast Andrey Merčákové na informační schůzce v Rýmařově k 
projektu spolupráce E-kola. 
 

2. 7. 2013 byly v Praze na MZe podány dvě žádosti o dotaci do celostátního PRV do 19. kola 
příjmu žádostí o dotace. MAS Horní Pomoraví podala dva projekty spolupráce, přičemž v 
jednom z projektů je koordinační MAS. Jeden projekt nesl název Regionální značka - šance 
pro rozvoj místní ekonomiky v Jeseníkách a byl podán ve spolupráci 7 MAS. Druhý projekt s 
názvem Národní pohádky a pověsti - poklady národní identity a tradic podávaly 4 MAS. 
 

25. 9. 2013 obhajovaly pracovnice MAS Horní Pomoraví v budově MZe dva podané projekty 
spolupráce v rámci 19. kola příjmu žádostí na SZIF.  
 

7. 10. 2013 se sešla koordinační pracovní skupina k projektu spolupráce Jedeme Všichni. 
 

3.3.2 Značení místních produktů  

14. 5. 2013 zasedala certifikační komise, která udělila značku řemeslným, 
zemědělským a potravinářským produktům pocházejících z regionu Jeseníků. 
Značku JESENÍKY originální produkt® nově nese dalších pět produktů a dále 
certifikační komise prodloužila užívání značky šesti stávajícím výrobkům.  
 

13. 7. 2013 se MAS Horní Pomoraví účastnila a propagovala v rámci akce PRO-BIO spol. s r.o. 
„Bioslavnosti 2013“, kde došlo ke slavnostnímu předávání certifikátů značky JESENÍKY 
originální produkt® 11 výrobkům a produktům.  
 

29. 10. 2013 se sešly dvě certifikační komise, aby vybraly nové stravovací a ubytovací 
zařízení a zážitky z území značky JESENÍKY originální produkt®. Značku JESENÍKY originální 
produkt®. nově získaly 4 zážitky a 1 služba, dvěma službám byl obnoven certifikát. 
 
 

Fotodokumentace nově certifikovaných produktů:      
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V průběhu roku 2013 došlo k rozšíření území 
značky JESENÍKY originální produkt® na další dvě 
místní akční skupiny působící na území Jeseníků. 
Regionální značka působí na území 7 MAS, což 
představuje 159 obcí.   
 
 
 

3.3.3. Turistické informační centrum v roce 2013 
 

V minulém roce 2013 turistické informační 
centrum (TIC) zaznamenalo dle předešlých 
statistik menší pokles návštěvníků oproti roku 
2012. Pokles návštěvníků se týká především letních měsíců.  
Nejžádanějším materiálem jsou zejména různé mapy a informace o 
atraktivitách regionu.  
TIC Hanušovice mělo možnost, díky finančním prostředkům 
z Olomouckého kraje, vytvořit na webových stránkách virtuální 
mapy kulturních památek na Hanušovicku. Náštěvníci stránek si je 
mohou nejen prohlédnout, ale najdou zde i stručný popis dané 
památky. 
V roce 2013 se hanušovické infocentrum stalo 
členem Asociace turistických informačních center 
a získalo jednotný certifikát informačních center 
dané asociace. Tento certifikát dává zejména 
návštěvníkům informačního centra jistotu, že zde 
získají kvalitní servis.  
Informační centrum ale neslouží jen turistům, je 
hojně využíváno i místními obyvateli, kteří 
přicházejí většinou s požadavky na kopírování, 
scanování a odeslání e-mailu a také na veřejný 
internet, který je využíván společně 
s kopírováním nejvíce.  
 
 
Přehled návštěvnosti v roce 2013: 5327 osob 
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4. Administrace programu LEADER 

 
28. 2. 2013  proběhlo jednání programového výboru k VII. Výzvě 
v kanceláři MAS v Hanušovicích. Na jednání byl uveden přehled odevzdaných 
projektů a provedena kontrola přijatelnosti projektů. 
 
12. 3. 2013 konala se veřejná prezentace projektů VII. výzvy. Proběhlo hodnocení projektů 
Výběrovou komisí a seznámení programového výboru s bodovým 
hodnocením a poté doporučení projektů k financování a sestavení pořadí 
doporučený projektů k podpoře. V rámci VII. výzvy bylo celkem rozděleno 
11 896 455,- Kč mezi 41 projektů z 8 obsazených Fichí. 
 
3. 4. 2013 zasedla výběrová komise, která jednala o prvním odvolání neúspěšného žadatele 
v rámci VII. výzvy 
 
21. 5. 2013 se uskutečnilo jednání programového výboru a výběrové komise k VIII. výzvě. 
Byla provedena kontrola přijatelnosti projektů a předání projektů výběrové komisi.  
 
28. 5. 2013 se konaly veřejné prezentace projektů, kdy došlo k sestavení pořadí projektů 
předkládaných v rámci VIII. výzvy SPL MAS Horní Pomoraví dle bodového hodnocení. Poté 
proběhlo jednání výběrové komise a programového výboru. Celkem bylo podpořeno 15 
projektů v celkové výši alokace 4 229 788,- Kč. 
 

 

 

Program LEADER, realizace Strategického plánu v roce 2013: 

   

V  roce 2013 bylo prostřednictvím programu LEADER v VII. a VIII. výzvě rozděleno mezi 56 

úspěšných projektů 16 126 243,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
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VII. výzva 

 

V sedmém kole výzvy k předkládání projektů v rámci realizace Strategického plánu LEADER 

bylo předloženo celkem 51 projektů v rámci šesti Fichí. Bylo podpořeno 41 projektů.  
 

Fiche č. Název Fiche počet žádostí 

1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu 11 

2 Zakládání podniků a jejich rozvoj 5 

3 Atraktivní venkov 4 

4 Moderní venkov – kvalitní občanské vybavení a služby 16 

5 Tradiční venkov – zachování kulturního dědictví regionu 8 

7 Regionální produkce-zdroj rozvoje regionu 6 

8 Venkovská turistika 0 

9 Venkov - místo pro život 1 

Celkem žádostí 51 

 

Přehled vybraných projektů v rámci VII. výzvy k předkládání projektů v rámci realizace SPL 

Fiche č. Žadatel Název projektu 
pořadí ve 

FICHI 

1 
Bc. Jan Švéda Traktorový nosič kontejnerů a nová  

technologie krmení skotu  
1 

1 Dubická zemědělská a.s. 
Modernizace linky pořízením stroje na  
manipulaci s balíky sena a slámy 

2 

1 Ing. Martina Čechová 
Technologické zázemí pro chov ovcí a  
koní 

3 

1 Ing. Jan Berka Pastevní areál pro skot a ovce 4 

1 Agrisen s.r.o. Pastevní areál Nová Seninka 5 

1 Vlastimil Jandrt 
Zemědělská technika zaměřená na zlepšení kvality zem. 
produktů a technologie pro zpracování biomasy 

6 

1 Ing. Přemysl Čech Polní plecí brány na ekofarmě 7 

2 Vít Komárek  Vybavení servisního IT centra 1 

2 Rudolf Halfar Modernizace autoservisu Halfar 2 

2 Josef Diňa Hydraulické nůžky 3 

2 Milan Pospíšil Štípač dříví pro pěstitelskou pálenici 4 

2 Vojtěch Krejčí Modernizace provozu truhlářské dílny Hanušovice 5 

3 
EKO servis Zábřeh s.r.o. 

Revitalizace sportovního a zážitkového vybavení pro 
Plavecký areál Zábřeh 

1 

3 
Heroltická, s.r.o. 

Rozšíření kapacity ubytování a vybudování sauny 
v Herolticích 

2 

3 
Centrum volného času 
Bozeňov o.s. 

Půjčovna netradičního sportovního vybavení a her Dolní 
Bušínov 

3 

4 

Základní škola  a 
Mateřská škola 
Lukavice, okres 
Šumperk, příspěvková 
organizace 

Fit program 1 

4 Obec Hoštejn Rekonstrukce dětského hřiště v Hoštejně 2 

4 Základní škola a Škola radosti, hravosti a bezpečí - venkovní tělocvična 3 
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Mateřská škola Staré 
Město, okres Šumperk 

4 Kouzelné fazolky S chutí do toho 4 

4 Město Staré Město Digitalizace kina ve Starém Městě 5 

4 Obec Vyšehoří Rekonstrukce a modernizace KD Vyšehoří 6 

4 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Bratrušov, okres 
Šumperk, příspěvková 
organizace 

Dětské hřiště ZŠ a MŠ Bratrušov 7 

4 
Komunitní škola 
Hrabová Objekt environmentální učebny v Hrabové 

8 

4 Fotbalový club Dubicko 
Postupná revitalizace sportovního areálu a zázemí 
fotbalového klubu 

9 

4 Obec Bušín Rekonstrukce KD Bušín - I. etapa 10 

4 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Hrabenov, okres 
Šumperk, příspěvková 
organizace 

Multifunkční prostor pro děti i komunitní život 
v Hrabenově 

11 

4 
Tělocvičná jednota 
Dubicko Rekonstrukce podlahy velkého sálu v Sokolovně 

12 

5 ŘKF Jedlí 
Dokončení rekonstrukce interiéru kostela sv. Jana 
Křtitele v Jedlí 

1 

5 Město Štíty 
Komplexní revitalizace pilíře se sochou sv. Jana 
Nepomuckého 

2 

5 Obec Zborov Obnova kamenného kříže v obci Zborov 3 

5 Obec Malá Morava Obnova Kalvárie na Malé Moravě 4 

5 
Klub vojenské historie 
Kralka, o.s. 

Muzeum opevnění K-S 5 - ekologický a bezpečný provoz 5 

5 
Římskokatolická farnost 
Lesnice 

Oprava a nátěr fasády, vnitřní výmalba na kostele 
v Brníčku 

6 

5 ŘKF Postřelmov 
Výměna břidlicové krytiny a oprava dřevěné střešní 
konstrukce farního kostela v Postřelmově 

7 

5 
Tělocvičná jednota 
Dubicko Rekonstrukce podlahy velkého sálu v Sokolovně 

8 

7 PRO-BIO spol. s r.o. 
Zpracování produktů bezlepkové výroby PRO-BIO Staré 
Město 

1 

7 Michal Hrdlička 
Profesionalizace a vytvoření zázemí pro výrobu zrajících 
sýrů 

2 

7 Agrodružstvo Zábřeh Modernizace masné výroby 3 

7 Designfoods s.r.o. Rozšíření výrobny zpracování ovoce 4 

7 Dubická zemědělská a.s. 
Investiční vybavení výrobny masných výrobků ve 
společnosti Dubická zemědělská a.s. 

5 

7 MVDr. Josef Klimeš Udírenská komora pro řeznictví a uzenářství Bušín 6 

9 Obec Dubicko 
Mobiliář ve středu hřiště - autobusové zastávky a 
informační skříňky 

1 
 

   
 Prostřednictvím programu LEADER bylo v VII. výzvě rozděleno mezi 41 úspěšných projektů 

11.896.455,- Kč. 
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VIII. výzva 

 

V osmém kole výzvy k předkládání projektů v rámci realizace Strategického plánu LEADER 

bylo předloženo celkem 20 projektů v rámci tří Fichí. Výběrová komise doporučila k podpoře 

celkem 15 projektů. 

 

Fiche č. Název Fiche počet žádostí 

1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu 6 

2 Zakládání podniků a jejich rozvoj 4 

9 Venkov - místo pro život 5 

Celkem žádostí 15 

 

Přehled vybraných projektů v rámci VIII. výzvy k předkládání projektů v rámci realizace SPL 
 

Fiche 

č. 
Žadatel Název projektu 

pořadí ve 

FICHI 

1 Bc. Eva Halenková Instalace boxů pro chov koní v Chrasticích 1 

1 Matějíček Jan 
Rozmetadlo chlévské mrvy a fixační klec pro 
skot 

2 

1 Pavel Krobot Modernizace farmy Krobot Písařov 3 

1 AGROMONT SERVIS, s.r.o. Nákup techniky pro zpracování dřevní biomasy 4 

1 AGRISEN s.r.o. 
Nákup zařízení na údržbu travních porostů pro 
ekofarmu AGRISEN 

5 

1 František Diviš  
Smykový nakladač a fixační klec pro ekofarmu 
Komňátka 

6 

4 Milan Nezbeda Rozvoj podniku 1 

4 Božena Kvapilíková 
Modernizace servisní dílny pro opravy požární 
techniky 

2 

4 IT Comp Vít Komárek s.r.o. Pořízení vybavení IT centra 3 

4 Petr Štefek Autoopravna Kopřivná - modernizace 4 

9 Hanušovice Veřejná prostranství Hanušovice 1 

9 Sudkov Veřejný park s doplněním herních prvků 2 

9 Hrabová 
Revitalizace veřejných prostranství v obci 
Hrabová 

3 

9 Město Štíty 
Mobiliář ve středu hřiště - autobusové zastávky 
a informační skříňky 

4 

9 
Janoušov 

Úprava prostranství a zhotovení oplocení 
k pomníku padlých 

5 
 

   
   

 Prostřednictvím programu LEADER bylo v VIII. výzvě rozděleno mezi 15 úspěšných projektů 

4 229 788,- Kč. 
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5. Přehled projektové činnosti 

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS  

Předložené projekty s realizací v roce 2013 (částky v Kč) 

 
název projektu finanční zdroj 

žádost 

podána 

celkové 

náklady 

požadovaná 

dotace 

přiznaná 

dotace 

1 

Propagace a rozvoj 

značky JESENÍKY 

originální produkt® 

KUOK - 

Významné 

projekty 

17. 1. 2013 202 000,00 182 000,00 100 000,00 

2 
Podpora tvorby strategie 

pro rozvoj MAS 
POV 2013 20. 2. 2013 248 060,00 125 000,00 125 000,00 

3 
Zkvalitnění služeb TIC 

Hanušovice 
KUOK  25. 2. 2013 20 000,00 20 000,00 20 000,00  

4 
Adventní čas 

v Hanušovicích 

KUOK - neinv. 

příspěvek 
9. 4. 2013 40 000,00 25 000,00 00,00 

5 

Aktivní zapojení mládeže 

do života v obcích 

Horního Pomoraví 

ČEZ - Podpora 

regionů 
28. 5. 2013 221 500,00 196 500,00 00,00 

6 
Aktivní lidé – bohatství 

každé obce 
Mluvme spolu 28. 6. 2013 125 000,00 100 000,00 00,00 

7 

Národní pohádky a 

pověsti – poklady 

národní identity a tradic 

PRV – 19. kolo 2. 7. 2013 520 000,00 466 200,00 466 200,00 

8 

Regionální značka – 

šance pro rozvoj místní 

ekonomiky v Jeseníkách 

PRV – 19. kolo   12. 8. 2013 377 650,00 311 985,00 00,00 

9 

Nové možnosti rozvoje 

cestovního ruchu 

v Jeseníkách z pohledu 

sociální turistiky 

MMR 30. 10. 2013 194 500,00 130 900,00 00,00 

  Celkem vlastní projekty MAS v roce 2013 – schválené dotace 711 200,00  
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6. Finanční zpráva 

6.1 Hospodaření v roce 2013 

 

          V roce 2013 bylo dosaženo hospodářského výsledku – zisku ve výši 715.024,75 Kč. Celkové 
výnosy činily 3.403.539,09 Kč při nákladech 2.688.514,34 Kč.  
      
     Tržby za vlastní výkony dosáhly hodnoty 565 tis. Kč, což je 16,6 % z celkových výnosů. 
Nejvýznamnější položkou výnosů jsou přijaté dotace v rámci podaných projektů, které dosáhly částky 
2.493 tis. Kč, což je 73,2 % dosažených výnosů. Podíl přijatých členských příspěvků činí 10,1 %, což 
v hodnotovém vyjádření činí částku 343 tis. Kč. Přijaté úroky a ostatní výnosy ve výši 3 tis. Kč tvoří 
méně významnou část výnosů ve výši zhruba 0,1 %. 
     
     Mzdové náklady včetně odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dosáhly částky 1.486 
tis. Kč, což je 55,3 % nákladů na činnost MAS a svým podílem se řadí na první místo. K 31.12.2013 
zaměstnávala místní akční skupina 8 stálých pracovníků a jednoho pracovníka na dohodu o pracovní 
činnosti. V průběhu roku bylo uzavřeno celkem 16 dohod o provedení práce. Celkově bylo 
odpracováno 10.447,04 hodin v 2.016 dnech, což je průměrně 5,18 hodiny na den. Průměrná hrubá 
hodinová mzda dosáhla výše 142,28 Kč, čistá pak výše 110,50 Kč. V průběhu roku 2013 nebyl 
zaznamenán žádný pracovní úraz, z důvodu nemoci nebyl zameškán žádný pracovní den, mateřská 
dovolená byla čerpána 639 dnů. 
 

     Další významnou nákladovou položkou jsou přijaté služby a vyplacené cestovné, které činí 825 tis. 
Kč, což je 30,7 % celkových nákladů. Materiálové náklady včetně pořízení drobného dlouhodobého 
majetku dosáhly hodnoty 73 tis. Kč (2,7%) a ostatní náklady činily 22 tis. Kč (0,8 %). Dluhová služba 
činila 45 tis. Kč, což činí 1,7 % celkových nákladů. Odpisy hmotného majetku činily 36 tis. Kč. 
      
     Hodnota prodaného zboží, realizovaného v Informačním centru Hanušovice, dosáhla částky 173 
tis. Kč v nákupních cenách. Při dosažených tržbách z prodeje tohoto zboží ve výši 190 tis. Kč činila 
hrubá marže 13 tis. Kč.      
      
     Podrobnější členění výnosů a nákladů uvádí následující přehled: 
  

 
6.2 Výsledek Hospodaření Za Rok 2013 - MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 UKAZATEL Kč 

   

 VÝNOSY  

   

 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB          365 049,12 

 TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ 199 666,00 

 PŘIJATÉ DOTACE 2 492 222,00 

 ÚROK Z BĚŽNÉHO ÚČTU 3 370,16 

 PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A DARY 343 035,00 

 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY, KURZOVÉ ZISKY              196,81 

   

 VÝNOSY CELKEM 3 403 539,09 

   

 NÁKLADY  

   

 PRODANÉ ZBOŽÍ V POŘIZOVACÍCH CENÁCH 173 340,00 

 SPOTŘEBA MATERIÁLU VČETNĚ DROBNÉHO DLOUHOD. MAJETKU 72 675,00 

 DODAVATELSKÉ SLUŽBY 725 978,33 



 23 

     Z TOHO: TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 67 457,57 

                     NÁKLADY NA REPREZENTACI 3 697,90 

                     EKONOMICKÉ, ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 48 676,00 

                     ADMINISTRACE WEBOVÝCH STRÁNEK 48 000,00 

                     VÝROBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLU A PROPAGACE 164 460,36 

                     PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR VČETNĚ SLUŽEB       121 730,00 

                     SPOTŘEBA SOFTWARE A WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY         19 488,83 

                     POŠTOVNÉ, POUKÁZEČNÉ 8 802,00 

                     ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE 19 600,00 

                     OSTATNÍ SLUŽBY     224 065,67 

 MZDOVÉ NÁKLADY 1 154 356,00 

 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY      332 002,00 

 CESTOVNÉ 98 563,00 

 ÚROKY 45 271,78 

 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY, DANĚ A POPLATKY 25 971,58 

 POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 18 000,00 

 OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 6 614,65 

 ODPISY          35 742,00 

   

 NÁKLADY CELKEM 2 688 514,34 

   

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2013 715 024,75 

   
 

  K 31.12.2013 vlastnila společnost dlouhodobý majetek v pořizovací ceně  202 tis Kč, zásoby zboží 
činily 172 tis. Kč. Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně činily 1.153 tis. Kč. Celkové 
pohledávky včetně zúčtování se státním rozpočtem dosáhly hodnoty 172 tis. Kč. Veškeré závazky 
včetně zúčtování závazků ve vztahu ke státnímu rozpočtu činily 362 tis. Kč. Z celkového úhrnu pasiv 
ve výši 1.614 tis. Kč připadá na vlastní zdroje 1.252 tis. Kč, což je 77,6 %, cizí zdroje  jsou ve výši 362 
tis. Kč (22,4 %).  
       

6.3 Výrok auditora  
 

     Nezávislý auditor Mgr. Pavel Raif, číslo osvědčení 0207, se sídlem Jeseník, Krameriova  503/9 
provedl audit účetní závěrky společnosti MAS Horní Pomoraví o.p.s. s následujícím výrokem: 
 

     „Při ověřování účetní závěrky jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní 
záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve 
všech významných souvislostech.  
     Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz 
aktiv, pasiv a finanční situace společnosti MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2013 a také nákladů, 
výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (zisk ve výši 
715.024,75  Kč), v souladu s českými účetními předpisy“. 
Schválení účetní závěrky, rozdělení zisku 
 

     Správní rada v souladu s ustanovením článku 8 odstavce 8.2 Statutu MAS Horní Pomoraví o.p.s. 
schvaluje roční účetní závěrku za rok 2013 s hospodářským výsledkem ziskem ve výši 715.024,75 Kč. 
     Správní rada dále s přihlédnutím k ustanovení článku 5 odstavce 5.2 rozhodla o rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2013 takto: 
 

- částku 214.510,00 Kč použít v souladu s ustanovením článku 8 odstavce 8.2 Statutu MAS 
Horní Pomoraví o.p.s. jako příděl do rezervního fondu (30% z vykázaného zisku), 
 

- částku 500.514,75 Kč ponechat jako nerozdělený zisk minulých let. 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

Obnova zahrady v 
mateřské škole Olšany 

Územní působnost 
MAS Horní Pomoraví o.p.s. a 

ukázky realizovaných projektů 

Rekonstrukce podlahy 
velkého sálu 

Sokolovny v Dubicku 

Hydraulické nůžky 

Vybavení plochy pro 
sportovní vyžití 

Hydraulické nůžky 

Zemědělská technika pro 
zvyšování živin v půdě 

Investiční vybavení jatek 
ve Vysokých Žibřidovicích 

Revitalizace sportovního a 
zážitkového vybavení pro 
Plavecký areál Zábřeh   

Rekonstrukce 
dětského hřiště v 

Hoštejně 

Modernizace masné výroby 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ 
Strategický plán LEADER „V harmonii s přírodou“ 
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MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

Hlavní 137 

788 33 Hanušovice 

Telefon: 583 285 615 

E-mail: info@hornipomoravi.eu 
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