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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:   + 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 –20062007 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.  

V průběhu roku 2014 byly zpracovány analytické podklady ke strategii, byla vytvořena 

pracovní verze strategie komunitně vedeného místního rozvoje CLLD. 
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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: 107 subjektů celkem = zakladatelé + partneři (k 31. 12. 2014) 

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)  48 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 společnost 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. 

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 / od 

listopadu RNDr. Mgr. 

František John, Ph.D. 

starosta@dubicko.cz 

frantisek.john@muzabreh.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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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 

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. Josef Klimek Spolek.metodej@tiscali.cz  

podnikatel OSVČ Ing. Vojtěch Novotný novotny@loader.cz 

obec 

Obec Jindřichov / 

od listopadu Obec 

Bohdíkov 

Josef Kozák / 

Ing. Luděk Hatoň 

josef.kozak@jindrichovsu.cz 

starosta@bohdikov.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 

 

 

mailto:mazak@spk.cz
mailto:obec.bratrusov@jiskranet.cz
mailto:Spolek.metodej@tiscali.cz
mailto:josef.kozak@jindrichovsu.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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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. 

 

 

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   

obec Obec Malá Morava Mgr. Olga Špiková olga.spikova@gmail.com 

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 podatelna@branna.eu 

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


 8 

2.3 Organizační schéma managementu  

 

3 Přehled činnosti MAS v roce 2014 

3.1 Jednání orgánů MAS 

 
21. 1. 2014 v kanceláři mimořádně zasedala Správní rada, která řešila aktuální potřeby MAS.  
 
20. 2. 2014 proběhlo společné jednání Správní a Dozorčí rady. Na setkání řešen rozpočet na 
rok 2014, personální zajištění kanceláře.  
 
2. 6. 2014 – jednala Správní rada, kde bylo projednáváno financování MAS a také se 
prodiskutovala příprava na jednání Valné hromady.  

 

2. 7. 2014 proběhlo jednání Dozorčí rady. Na setkání byla řešena účetní závěrka a finanční 
zpráva za rok 2013, kontrola hospodaření společnosti, dodavatelsko-odběratelských smluv a 
jejich plnění, provádění poptávkových nebo výběrových řízení na dodavatele služeb a 
materiálu.    
 

Externisté 
 (dohody o pracovní činnosti, o 

provedení práce, smlouvy o dílo) 

Projektový manažer SPL 
 Ing. Renata Baslerová 
Ing. Hana Olejníková 

Správce IT technologií 
Václav Jokl 

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 20142020 
Bc. Barbora Haušková 

Barbora Hubíková 

Správní rada 



 9 

5. 8. 2014 se konalo jednání Správní rady MAS Horní Pomoraví. Byla projednána zpráva DR, 
schválena Výroční zpráva, účetní uzávěrka a byla projednána příprava jednání Valné 
hromady.    
 
13. 8. 2014 se konalo jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s. Na programu jednání byla 
volba pracovních komisí, schválení jednacího řádu, volba členů orgánu MAS, zpráva SR a DR, 
Výroční zpráva 2013, rozpočet na rok 2014, zpráva o hospodaření organizace, projednání 
aktualizace SPL, přijetí nových členů.  
 

3.2 Akce MAS v roce 2014 

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

3.2.1   Prezentační akce (kulturní, sportovní, společenské) 

15.  18. 1. 2014 se MAS prezentovala na veletrhu RegionTour v Brně 
 

1.4.  3.4.2014 se MAS Horní Pomoraví se ve dnech 1.-3.4. zúčastnila 
mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO, kde prezentovala 
svou činnost a také zde představila realizované projekty z programu LEADER.  
 
17. 5. 2014 se MAS Horní Pomoraví prezentovala v rámci Dne regionu Ruda v obci  
Bohdíkov.  
 
24.5.2014 se MAS Horní Pomoraví prezentovala na DNU MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO v obci 
Hrabová. Byl představen projekt spolupráce Jedeme všichni. Návštěvníci si mohli vyzkoušet 
trenažer a elektrokolo.  
 
9. 8. 2014 se MAS prezentovala na akci Malomoravské slavnosti 2014 a také zde 
prezentovala projekt spolupráce „Jedeme všichni“.  
 

21.  24.8.2014 se MAS prezentovala na Mezinárodní zemědělské a 
potravinářské výstavě Agrokomplex, která patří k nejvýznamnějším svého 
druhu na Slovensku. Představila svou činnost a také zde byla prezentována 
značka JESENÍKY originální produkt®.   
 

28. 8.  2. 9. 2014 Tak jako každý rok se i letos místní akční skupina Horní Pomoraví 
prezentovala na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.  
 
27. 9. 2014 se konala retro akce Oživený bunkr. Jednalo se o vzpomínkovou 
akci Muzea Čs. Opevnění K-S 5 „ U Potoka“ Malá Morava. Akce byla spojena s 
výročím 20 let fungování klubu. Akci organizoval Klub vojenské historie Kralka 
ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví.  
 

15.  17. 10. 2014 MAS Horní Pomoraví se účastnila v těchto dnech KONFERENCE VENKOV 
2014 v Konstantinových Lázních, organizované CSV.  
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10. 11. 2014 MAS Horní Pomoraví uspořádalo pracovní setkání členů výkonných orgánů 
MAS v KD Bušín. 
  
19. 11. 2014 se konala Valná hromada MAS Horní Pomoraví. Jednání 
proběhlo v Domě kultury v Hanušovicích, na programu byla projednána 
standardizace MAS a změna členů Správní a Dozorčí rady.  
 
21. 11. 2014 MAS Horní Pomoraví byla spoluorganizátorem 3. ročníku  
Charitativního společenského večera Domova Paprsek v Olšanech.   
 

3.2.2 Akce konané na území MAS Horní Pomoraví – propagace MAS  

5. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci ve Svébohově.  

5. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci ve Štítech.  

5. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Hoštejně.  

6. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Bušíně.  

6. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci ve Zborově.  

6. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Leštině.  

7. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Rudě nad Moravou.   

7. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Dubicku.  

10. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Hanušovicích.   

10. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Olšanech.  

10. 12. 2014 MAS Horní Pomoraví byla spoluorganizátorem akce v Dubicku.   

12. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Hanušovicích.  

12. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Jindřichově.  

12. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Leštině.  

13. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Hrabové.  

13. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Herolticích.  

13. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Hanušovicích.  

13. 12. 2014 MAS Horní Pomoraví byla spoluorganizátorem akce v Janoušově.  

14. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Písařově.  

16. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Bušíně.  

16. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Bohdíkově.  

16. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Lesnici.  

18. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Kosově.   
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19. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Rudě nad Moravou.   

19. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Rovensku.  

20. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Nemili.  

20. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci na Vysoké.  

20. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Lesnici.  

20. 12. 2014 MAS Horní Pomoraví byla spoluorganizátorem akce v Sudkově.  

20. 12. 2014 MAS Horní Pomoraví byla spoluorganizátorem akce v Dubicku.  

20. 12. 2014 MAS Horní Pomoraví byla spoluorganizátorem akce v Jakubovicích.   

21. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Rájci.  

21. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci ve Vyšehoří.  

22. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Olšanech.  

22. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Horních Studénkách.  

22. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Kopřivné.  

23. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Postřelmově.  

23. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Bratrušově.  

23. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Kosově.  

23. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Lesnici.   

25. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Zábřehu.  

26. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Hoštejně.  

26. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci ve Václavově.  

26. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Postřelmově.  

27. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Lesnici.  

28. 12. 2014 MAS Horní Pomoraví byla spoluorganizátorem akce v Dol. Bušínově.  

28. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Branné.  

29. a 30. 12. 2014 Propagace MAS Horní Pomoraví na akci v Rovensku.   

31. 12. 2014 MAS Horní Pomoraví byla spoluorganizátorem akce v Rohli.  

 

3.2.3 Další jednání za účasti MAS 

9. 1. 2014 setkání členů KS MAS Olomouckého kraje v Olomouci.  
 
5. 3. 2014 pro účastníky projektu „Literacy round European Rural 
Regions“ připravil region Horní Pomoraví workshop nabitý příklady 
dobré praxe.  Účastníci projektu byli ze šesti evropských zemí.  
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12. 3. 2014 účast na semináři Příprava strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje v Týnci nad Sázavou  
 
13. 3. 2014 se MAS Horní Pomoraví účastnila Valné hromady NS MAS 
ČR v Týnci nad Sázavou.  
 
26. 3. 2014 účast na setkání ředitelů málotřídních škol v Lesnici – představení nového OP 
Věda, výzkum, vzdělávání. Realizace dotazníkového šetření, sběr projektových záměrů, 
možnosti spolupráce s MAS.  
 
7. 4. 2014 účast na Valné hromadě Krajské sítě MAS Olomouckého kraje. 
 
9. 4. 2014 setkání se zástupci farností římskokatolické církve Děkanátu Zábřeh v Zábřehu. 
Byly řešeny projektové záměry NNO, provedeno dotazníkové šetření a možnosti členství v 
MAS.  
 
15. 4. 2014 účast na setkání poskytovatelů praxí pro studenty SOŠ Šumperk. 
 

19.  23. 5. 2014 se konala studijní cesta do Portugalska, která návštěvníky seznámila se 
sociálními inovacemi a projekty MAS ADRIMAG na území Portugalska.  
 
20. – 23. 5. 2014 se MAS Horní Pomoraví ve spolupráci s Krajským sdružením MAS 
Olomouckého kraje účastnila v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti studijní 
cesty do Horního Rakouska. Tato studijní cesta byla určena pro členy místních partnerství 
zaměstnanosti a relevantní aktéry politiky zaměstnanosti na krajské úrovni. Náplní studijní 
cesty byl pohled na příklady dobré praxe tamějšího paktu zaměstnanosti, ukázky spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru či podpory sociálního podnikání a seznámení se s paktem 
zaměstnanosti a strategií.   
 
26. 5. 2014 se MAS Horní Pomoraví účastnila vzdělávacího semináře programu Erasmus+ v 
Olomouci pořádaného Sdružením OK4EU, Olomouckým krajem a Domem zahraniční 
spolupráce.  Seminář byl zaměřen na organizace pracující s mládeží a nabídl jim praktické 
informace, jak získat finanční prostředky na své projektové aktivity.  
 
10. 6. 2014 krajské sdružení ve spolupráci s NS MAS ČR a MAS Horní Pomoraví pořádalo 
mezinárodní workshop SETKÁNÍ STAROSTŮ A PODNIKATELŮ v Sudkově za účasti partnerů z 
Rakouska.  
 
26. 6. 2014 proběhl společný oběd starostů MAS Horní Pomoraví a MAS 
Šumperský venkov v Rapotíně, kde byly projednávány a prezentovány 
činnosti MAS a také dotační možnosti – Programové období 2014–2020.  
 
30. 6. 2014 proběhlo setkání MAS Olomouckého kraje v Olomouci. Byly projednány 
informace z jednání Výboru NS MAS ČR, předány informace o přípravě výstavy Země živitelka 
a Regionální stálé konference OK.  
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29. 7. 2014 se konal seminář k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v 

programovém období 20142020 v Praze. Seminář byl zaměřen na problematiku spojenou 
se standardizací MAS s ohledem na různé právní formy MAS.  
 

15.  18. 9. 2014 výjezd do Rakouska MAS Horní Pomoraví ve spolupráci s Krajským 
sdružením MAS Olomouckého kraje pořádaný v rámci projektu Místní partnerství 
zaměstnanosti. Náplní studijní cesty byl pohled na příklady dobré praxe tamějšího paktu 
zaměstnanosti, ukázky realizovaných projektů nakládání s energiemi, odpadového 
hospodářství, či podpory sociálního podnikání a seznámení se s paktem zaměstnanosti a 
strategií.  
 
23. 9. 2014 se v Olomouci uskutečnilo setkání na téma Sociální podnikání. 
 
23. 10. 2014 se konalo setkání na téma Komunitně vedený místní rozvoj a jeho návaznost na 
jiné integrované nástroje. Setkání se konalo v kongresovém sále Krajského úřadu 
Olomouckého kraje.  
 

29. 10.  31. 10. se uskutečnila odborná exkurze CSV za příklady správné praxe do Rakouska.  
 
4. 11. 2014 se konal seminář k projektům spolupráce v Praze na MZe.   
 
14. 11. 2014 se uskutečnilo setkání na téma Možnosti spolupráce a rozvoj území. Jednalo se 
o mezinárodní workshop, který se konal v budově základní školy města Albrechtice.  
 

3.3 Ostatní aktivity v roce 2014 

 

4. 3. 2014 MAS organizovala seminář pro neziskové organizace. Tento seminář seznámil 
účastníky s právními novinkami a možnostmi dotací pro neziskový sektor. Byly řešeny 
projektové záměry NNO, provedeno dotazníkové šetření a vytvořena databáze aktivních 
spolků v regionu MAS.  
 

14. 5. 2014 se uskutečnil již 18. ročník veřejné sbírky pořádané Ligou proti 
rakovině Praha s ústředním tématem Prevence nádorů plic.. Ani letos 
nevynechala MAS Horní Pomoraví o.p.s. prostřednictvím TIC Hanušovice 
účast na dobročinné sbírce a do této akce se opět aktivně zapojila.  
 

19. 6. 2014 MAS organizovala setkání s názvem Příprava strategie v oblasti sociálních 
služeb. Setkání se uskutečnilo v Centru Pomněnka Šumperk.  
 

2. 7. 2014 se uskutečnilo ve Štítech jednání k přípravě 
strategie v oblasti ZEMĚDĚLSTVÍ spojené s exkurzí do 
provozu místního zemědělského podniku.   
 

12. 11. 2014 se v Domě kultury v Hanušovicích konala akce Poznejme Francii  v rámci akce 
Městského evropského informačního střediska v Hanušovicích.  
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3. 12. 2014 proběhla Snídaně starostů. Tradiční setkání pořádala MAS Horní Pomoraví ve 
Štítech společně s MAS Šumperský venkov.  

3.3.1 Projekty spolupráce 

4.  6. 4. 2014 profesionální filmaři učili amatéry z regionu. V rámci 
projektu spolupráce nazvaného Národní pohádky a pověsti – poklady 
národní identity a tradic trénovali profesionální tvůrci amatérské filmaře 
na Severomoravské chatě v Podlesí.   
 
10. 5. 2014 Jedeme všichni – pojeďte s námi! Cyklojízda napříč územím zapojených MAS 
(projekt spolupráce). Jedna ze zastávek byla i na území MAS Horní Pomoraví.  
V Jindřichově na hřišti bylo možné vyzkoušet  cyklotrenažéry s virtuální realitou, jízdu na 
elektrokole a jednokolce a další aktivity pro cyklonadšence.  
 
 31. 5. 2014 MAS Horní Pomoraví ve spolupráci s obcí Lesnice 
uspořádayi Pohádkové putování. Na děti čekal okruh plný 
překvapení, soutěží, her a pohádkových bytostí. Akce se konala v 
rámci projektu spolupráce Národní pohádky a pověsti – poklady 
národní identity a tradic.  
 

6.  8. 6. 2014 se konala Pohybová dílna, kdy se amatérští herci učili pracovat se společnou 
energii, hledat možnosti a hranice vlastního těla. Kromě toho čekala na účastníky také hra s 
rytmem a pohybem a výuka toho, jak mluvit beze slov. Workshop proběhl v rámci realizace 
projektu spolupráce Národní pohádky a pověsti – poklady národní identity a tradic.   
 

11.  13. 6. 2014 MAS Horní Pomoraví na svém území značky 
JESENÍKY originální produkt® hostila Slovenské partnery, 
kteří jsou koordinátoři značky Regionální produkt HONT. Dne 
12. 6. se k této skupině přidali výrobci z území značky HANÁ 
regionální  produkt®. Akce byla realizována v rámci projektu spolupráce Cílem společného 
snažení je rozvoj regionálního značení.  
 
21. 6. 2014 se konal Cyklomaraton Rampušák ve Štítech. Prezentace 
činnosti MAS Horní Pomoraví a projektu spolupráce Jedeme všichni.  
 
23. 6. 2014 se konal seminář na téma Podpora elektrokol v 
cestovním ruchu a elektromobilita v cestovním ruchu, který se uskutečnil v Relax & Sport 
Bozeňov v Dolním Bušínově.  
 
13. 9. 2014 v rámci projektu spolupráce s názvem Národní pohádky a pověsti  se představil v 
Bušíně divadelní soubor Klubíčko.  
 
17.-20. 9. 2014 v rámci projektu spolupráce se uskutečnila již 
druhá cyklojízda Jedeme všichni – Jedeme zpět napříč území 
zapojených MAS. Jedna ze zastávek byla opět i na území MAS 
Horní Pomoraví. V Hanušovicích bylo možné vyzkoušet  
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cyklotrenažery s virtuální realitou, jízdu na elektrokole a jednokolce a další aktivity pro 
cyklonadšence.  
 
19. 9. 2014 proběhlo zasedání certifikační komise HANÁ regionální produkt®. Jednalo se o 
první zasedání certifikační komise na certifikaci služeb na Hané. Členem certifikační komise je 
i koordinátor značky JESENÍKY originální produkt®.  
 

25.  26. 9. 2014 se uskutečnila exkurze za příklady dobré praxe na Slovensko. Tato exkurze 
proběhla v rámci projektu spolupráce s názvem Cílem 
společného snažení je rozvoj regionálního značení. Výrobci a 
poskytovatelé služeb z území značky JESENÍKY originální 
produkt® se podívali za výrobci, kteří jsou držiteli regionální 
značky na Slovensku.  
 

3.  5. 10. patřil prodloužený víkend divadelnímu workshopu 
věnovanému výtvarníkům a loutkařům na Severomoravské chatě v 
Podlesí. Divadelní dílna byla určená členům amatérských divadelních 
souborů, vedoucím dětských divadelních a dramatických souborů a 
dalším zájemcům.  
 
25. 10. 2014 se v Postřelmově uskutečnilo divadelní představení divadelního souboru 
Mimochodem z Ledče nad Sázavou nazvané Když se zhasne. Akce konaná v rámci projektu 

spolupráce Národní pohádky a pověsti  poklady národní identiry a tradic.   
 

3.3.2 Značení místních produktů  

10.  11. 4. 2014  se v rámci projektu spolupráce Cílem společného snažení je 
rozvoj regionálního značení konala exkurze pod záštitou značky JESENÍKY 
originální produkt® do Kašperských hor na Šumavě.   
 
16. 4. 2014 byla vyhlášena výzva značky JESENÍKY originální produkt® č. 9 k překládání 
žádostí pro výrobky, č. 5 pro stravovací a ubytovací služby a č. 3 pro zážitky.  
 
17. 5. 2014 na zahájení lázeňské sezóny zájemce do Jeseníku přivezl 
parní vlak. Vlak zastavil i v Branné, kde byl pro návštěvníky 
přichystán bohatý program. Pracovníky MAS Horní Pomoraví byla 
prezentována regionální značka JESENÍKY originální produkt®.   
 
11. 6. 2014 od 13 hodin v přísálí KD v Hanušovicích proběhlo jednání certifikační komise pro 
výrobky.  
 
5. 7. 2014 se konal v obci Branná JARMARK spojený se zasedáním 
certifikačních komisí pro služby a zážitky. S akcí byl spojen 
jarmark jedinečných výrobků se značkou JESENÍKY originální 
produkt® a HANÁ regionální produkt®. Akce byla realizována v 
rámci projektu spolupráce Cílem společného snažení je rozvoj 
regionálního značení.  
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19. 9. 2014 proběhlo zasedání certifikační komise HANÁ regionální produkt®. Jednalo se o 
první zasedání certifikační komise na certifikaci služeb na Hané. Členem certifikační komise je 
i koordinátor značky JESENÍKY originální produkt®.  
 
20. 9. 2014 se konala Podzimní slavnost a řemeslný jarmark v Hanáckém skanzenu 
v Příkazech spojená s vystoupením folklorních souborů. Pestrá nabídka regionálních 
produktů z Hané i Jeseníků potěšila všechny milovníky řemeslných produktů i místních 
specialit.   
 
23. 9. 2014 zasedala Valná hromada ARZ, která zaštiťuje regionální 
značky v České republice.   
 
3. 11. 2014 se uskutečnilo setkání certifikovaných výrobců značky Haná, 
Jeseníky a Moravská brána. Setkání se konalo na hradě Bouzov.   
 
13. 11. 2014 zasedali členové certifikačních komisí pro služby a zážitky. Celkem byly 
certifikovány 2 nové služby a 3 nové zážitky.  
 
18. 11. 2014 zasedala již po desáté certifikační komise udělující certifikáty výrobkům z 
území značky JESENÍKY originální produkt®.  
 

Fotodokumentace certifikovaných produktů v roce 2014:      

 

 

 

 

 
 
 

 

3.3.3. Turistické informační centrum (TIC) v roce 2014 
V loňském roce jsme v našem informačním centru přivítali o 607 návštěvníků více než v roce 
2013.  Návštěvnost se vyšplhala na 5 934 návštěvníků, z toho největší počet jsme 
zaznamenali v měsíci srpnu, a to celkem 958 turistů i místních obyvatel využívajících služeb 
TIC.  Podíl zahraničních návštěvníků nejvíce naplňují sousedé z Polska a také Německa. 
V loňském roce si informační centrum opět žádalo o příspěvek z Olomouckého kraje na 
provoz TIC a také se nám jej podařilo získat. Jednalo se o částku 25 000 Kč. Částka byla 
použita na nákup notebooku pro využití v TIC a také jsme z části pokryli náklady na 
brigádníka, který nám zajišťoval chod centra v době prázdnin, kdy čerpáme dovolenou nebo 
se účastníme akcí v rámci území MAS Horní Pomoraví.  
Dále se nám podařilo získat členství v systému značení MEIS - městská evropská informační 
střediska, které nám opět otevřelo dveře v další činnosti TIC. V rámci tohoto značení jsme 
získali další příspěvek 25 000 Kč,  který jsme využili na tvorbu propagačních předmětů 
s logem MEIS Hanušovice, dále jsme měli vyhlášenou internetovou soutěž na téma EU. 
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Největší podíl příspěvku nám připadl na akci 
Poznejme Francii, kdy jsme uspořádali 
odpoledne v Kulturním domě v Hanušovicích ve 
francouzském stylu. Na návštěvníky akce čekaly 
ochutnávky specialit z Francie, přenáška o této 
zajímavé zemi, ale byl tu i program pro děti, 
které mohly roztáčet evropské kolo štěstí, 
skládat obří puzzle atd.   
Jedním z pozitivních počinů tohoto roku bylo, 
že na základě provedené kontroly asociace 
turistických informačních center (A.T.I.C.), , 
které jsme součástí, se nám podařilo postoupit z kategorie C do kategorie B, čehož si vážíme.  
 

 
Přehled návštěvnosti v roce 2014: 5934 osob 
 

 
 

4. Administrace programu LEADER 
 

7. 1. 2014  zasedal Programový výbor, kde byl projednáván monitoring 
projektů a evaluace SPL MAS Horní Pomoraví, dále dosavadní čerpání v jednotlivých Fichích a 
možnost vyhlášení IX. výzvy v rámci 20. kola příjmů žádostí o dotace. Výzva nebyla, z důvodu 
malého objemu zbývajících finančních prostředků, vyhlášena.  
 
Program LEADER, realizace Strategického plánu v roce 2014: 

V  roce 2014 nebyly prostřednictvím programu LEADER vyhlášeny další výzvy. Kancelář MAS 

pomáhala žadatelům s administrací projektů, jako jsou změny v projektech, administrace 

projektů před dokončením i po realizaci. 

 
Souhrn projektů v roce 2014: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci                                                0 
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS              48 
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS                        29 
Počet provedených návštěv / konzultací k projektům 
- na místě realizace                                                                               67 
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- ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)          1092 

Počet účastí na kontrolách SZIF:                                                        39 
Počet kontrol Ex-post:                                                                            2 

 

5. Přehled projektové činnosti 

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS  

 

Předložené projekty s realizací v roce 2014 (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 

2. 1. 2014 118 030,75 100 000,00 100 000,00 

2 
Finanční příspěvek místní 

akční skupině 2014 
KUOK 8. 4. 2014 195 000,00 115 000,00 115 000,00 

3 
Zkvalitnění služeb TIC 

Hanušovice 
KUOK  12. 2. 2014 25 969,00 25 000,00 25 000,00  

4 Letní putování po kraji 
Statutární 

město Olomouc 
14. 5. 2014 25 054,00 25 000,00 25 000,00 

5 Mladí pro region ERASMUS + 30. 9. 2014 175 533 € 175 533 € 0,00 

6 
Podpora činnosti MAS 

Horní Pomoraví o.p.s. 
Město Zábřeh 18. 12. 2013 2 150 000,00 64 000,00 64 000,00 

  Celkem vlastní projekty MAS v roce 2014 – schválené dotace 329 000,00  

 

 

 

5.2 Projekt, ve kterém je MAS partnerem  

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ (CZ.1.04/4.1.00/B6.00043) 

V České republice byl 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS jako nástroj 

spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních 

samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu 

(ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční 

skupina Horní Pomoraví o.p.s. je partnerem.  

 

Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1 069 

obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině 

se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. 
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Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si 

sami hájí svá práva i zájmy.  

 

Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS 

Horní Pomoraví a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí 

spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu 

výkonu veřejné správy.  

 

Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem 

MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS Horní 

Pomoraví byla vybrána 3 témata pro podrobnější rozpracování v rámci spolupráce obcí.  

Jde o:  

Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda 

Odpadové hospodářství 

Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení 

 

Během projektu vznikne:  

Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího 

výkonu formou spolupráce.  

Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.  

Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Horní Pomoraví o.p.s.  

Dodatek Strategie MAS Horní Pomoraví o.p.s.  

Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Horní Pomoraví  

Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS  

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České 

republiky. 
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6. Finanční zpráva 

6.1 Hospodaření v roce 2014 

 

          V roce 2014 bylo dosaženo hospodářského výsledku - ztráty ve výši - 1.361.662,08 Kč. 

Celkové výnosy činily 3.287.435,76 Kč při nákladech 4.649.097,84 Kč.  

      
     Tržby za vlastní výkony bez prodeje zboží dosáhly hodnoty 449 tis. Kč, což je 13,7 % 
z celkových výnosů. Nejvýznamnější položkou výnosů jsou přijaté dotace v rámci podaných 
projektů, které dosáhly částky 2.207 tis. Kč, což je 67,1 % dosažených výnosů. Podíl přijatých 
členských příspěvků činí 12,6 %, což v hodnotovém vyjádření činí částku 414 tis. Kč. Přijaté 
úroky a ostatní výnosy ve výši 588,00 Kč tvoří méně významnou část výnosů ve výši zhruba 
0,02 %. 
     
     Osobní náklady, to znamená mzdové náklady včetně odvodů na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění dosáhly částky 2.364 tis. Kč, což je 50,8 % nákladů na činnost MAS a svým 
podílem se řadí na první místo. K 31. 12. 2014 zaměstnávala místní akční skupina 5 stálých 
pracovníků a čtyři pracovníky na dohodu o pracovní činnosti. V průběhu roku bylo uzavřeno 
celkem 14 dohod o provedení práce. Celkově bylo odpracováno 10.929,17 hodin v 3.015,5 
dnech, což je průměrný pracovní úvazek 3,62 hodiny na den. Tato poměrně nízká hodnota je 
ovlivněna nižšími pracovními úvazky u dohod o provedení práce i některých pracovních 
smluv. Průměrná hrubá hodinová mzda dosáhla výše 166,00 Kč, čistá pak výše 129,01 Kč. 
V průběhu roku 2014 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz, z důvodu nemoci bylo 
zameškáno deset pracovních dnů, mateřská dovolená (peněžitá podpora v mateřství a 
rodičovský příspěvek) byla čerpána 528 dnů. 
 
     Další významnou nákladovou položkou jsou přijaté služby a vyplacené cestovné, které činí 
1.629 tis. Kč, což je 35,0 % celkových nákladů. Z toho vyplacené cestovné činilo 185 tis. Kč, 
což je zhruba 4,0 % celkových nákladů. Materiálové náklady včetně pořízení drobného 
dlouhodobého majetku dosáhly hodnoty 355 tis. Kč (7,6 %) a ostatní náklady činily 59 tis. Kč 
(1,3 %). Dluhová služba činila 3 tis. Kč, což činí 0,06 % celkových nákladů. Odpisy hmotného 
majetku činily 3 tis. Kč. Zaplacená daň z příjmů právnických osob za rok 2013 činila 51.490,00 
Kč (platba proběhla v roce 2014). 
      
     Hodnota prodaného zboží, realizovaného v Informačním centru Hanušovice, dosáhla 
částky 188 tis. Kč v nákupních cenách. Při dosažených tržbách z prodeje tohoto zboží ve výši 
217 tis. Kč činila hrubá marže 29 tis. Kč, což činí 15,4 % z pořizovací ceny prodaného zboží.     
      
     Podrobnější členění výnosů a nákladů uvádí následující kapitola. 
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6.2   Výsledek hospodaření za rok 2014 - MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. 

 

   

 UKAZATEL                    Kč 

   

 VÝNOSY  

   

 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 449 378,45 

 TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ 216 540,60 

 PŘIJATÉ DOTACE 2 206 988,71 

 ÚROK Z BĚŽNÉHO ÚČTU 587,80 

 PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY  413 940,00 

 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY              0,20 

   

 VÝNOSY CELKEM 3 287 435,76 

   

 NÁKLADY  

   

 PRODANÉ ZBOŽÍ V POŘIZOVACÍCH CENÁCH 188 441,42 

 SPOTŘEBA MATERIÁLU VČETNĚ DROBNÉHO DLOUHOD. MAJETKU                   354 588,00 

 DODAVATELSKÉ SLUŽBY                1 444 208,63 

     Z TOHO: TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 67 476,58 

                     NÁKLADY NA REPREZENTACI                     87 320,31 

                     EKONOMICKÉ, ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 209 310,00 

                     ADMINISTRACE WEBOVÝCH STRÁNEK 85 000,00 

                     VÝROBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLU A PROPAGACE 545 746,72 

                     PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR VČETNĚ SLUŽEB                   104 247,00 

                     SPOTŘEBA SOFTWARE A WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY                     16 917,96 

                     POŠTOVNÉ, POUKÁZEČNÉ 11 759,00 

                     ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE 49 234,99 

                     OSTATNÍ SLUŽBY     267 196,07 

 MZDOVÉ NÁKLADY 1 817 692,00 

 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY      545 873,00 

 CESTOVNÉ 184 862,98 

 ÚROKY 2 988,30 

 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY, DANĚ A POPLATKY 71 192,73 

 POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 27 000,00 

 OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 9 054,78 

 ODPISY                        3 196,00 

   

 NÁKLADY CELKEM    4 649 097,84 

   

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014              - 1 361 662,08 

 

      
  K 31. 12. 2014 vlastnila společnost dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 202 tis Kč, zásoby 
zboží činily 160 tis. Kč. Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně činily 404 tis. Kč. 
Celkové pohledávky včetně zúčtování se státním rozpočtem a poskytnutých záloh dosáhly 
hodnoty 162 tis. Kč. Veškeré závazky včetně zúčtování závazků ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu činily 248 tis. Kč. Zůstatek provozního úvěru, čerpaného u České spořitelny a.s., činí 
686 tis. Kč. 
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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. 2014 a 
také nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. ledna 2014 do 31. 
prosince 2014 (ztráta ve výši - 1.361.662,08  Kč), v souladu s českými účetními předpisy“. 
 
Schválení účetní závěrky, úhrada ztráty 
 
     Správní rada v souladu s ustanovením článku 8 odstavce 8.2 Statutu MAS Horní Pomoraví 
o.p.s. schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014 s hospodářským výsledkem ztrátou ve výši - 
1.361.662,08 Kč. 
     Správní rada dále s přihlédnutím k ustanovení článku 5 odstavce 5.2 rozhodla o rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2014 takto: 
 

 
- částku - 1.361.662,08 Kč ponechat jako neuhrazenou ztrátu minulých let 

(účet 932). 

 
 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

CNC fréza, Bušín 

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

ukázky realizovaných projektů 

Postupná revitalizace 
sportovního areálu a zázemí 
fotbalového klubu, Dubicko 

Zpracování produktů 
bezlepkové výroby PRO-BIO 

Staré Město 

Apartmány Stříbrnice 

Modernizace 
provozu truhlářské 
dílny Hanušovice 

Oprava a nátěr fasády, 
vnitřní výmalba a osazení 
mříží na kostele v Brníčku 

 

Postupná revitalizace sportovního 
areálu a zázemí fotbalového klubu Objekt environmentální učebny 

v Hrabové 

Revitalizace veřejných 
prostranství v obci Hrabová 

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

 
 
 
 

Dokončení stavby 
stáje pro ustájení 
skotu, Chrastice 

Územní působnost 
MAS Horní Pomoraví o.p.s.  

a ukázky realizovaných projektů 

http://www.hornipomoravi.eu/index.php?id=realizovane_projekty_detail.php&detail_id=123
http://www.hornipomoravi.eu/index.php?id=realizovane_projekty_detail.php&detail_id=123
http://www.hornipomoravi.eu/index.php?id=realizovane_projekty_detail.php&detail_id=123
http://www.hornipomoravi.eu/index.php?id=realizovane_projekty_detail.php&detail_id=122
http://www.hornipomoravi.eu/index.php?id=realizovane_projekty_detail.php&detail_id=122

