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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 Horní Pomoraví o.p.s. 

 

 
 

 

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: 99 subjektů celkem = zakladatelé + partneři (k 31. 12. 2015) 

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

- z toho 5 školských zařízení a 1 ústav sociální péče 

  neziskový sektor (NNO) 24 subjektů (23 %) 

soukromý sektor (PO)  41 subjektů (46 %) 
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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 
RNDr. Mgr. František 

John, Ph.D. 
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: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 / ZEAS Březná a.s. 
Ing. Vojtěch Novotný/ od 

listopadu Libor Diviš 

novotny@loader.cz 

divis@zeasbrezna.cz 

obec Obec Bohdíkov Ing. Luděk Hatoň 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 Jaroslav Mrázek mrazkovaustredna70@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:novotny@loader.cz
mailto:divis@zeasbrezna.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:mrazkovaustredna70@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
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2.3 Organizační schéma managementu  

 

 

3.  Místní akční skupina Horní Pomoraví, organizační složka 

 
Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s. je obecně prospěšnou společností tvořenou 
zakladateli na základě Zakladatelské listiny a partnery na základě Rámcové partnerské 
smlouvy uzavřené se společností. Pro uplatňování Komunitně vedeného místního rozvoje na 
základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro období 2014 – 2020 byla 
ustavena organizační složka Místní akční skupina Horní Pomoraví (místní partnerství). 
Organizační složka Místní akční skupina Horní Pomoraví je otevřené místní partnerství, které 
vzniká podpisem Partnerské smlouvy mezi partnerem a společností za účelem implementace 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Partneři tvoří tzv. Shromáždění 
partnerů Místní akční skupiny Horní Pomoraví, které je složené z pěti zájmových skupin: 

1. Životní prostředí 

2. Podnikání a regionální produkce 

3. Komunitní život 

4. Regionální identita 

5. Rozvoj obcí 

 
 
 

Externisté 
 (dohody o pracovní činnosti, o 

provedení práce, smlouvy o dílo) 

Projektový manažer SPL/CLLD 
 Ing. Renata Baslerová 
Ing. Hana Olejníková  
Ing. Anna Bartošová 

Bc. Barbora Haušková 
Od listopadu Mgr. Karel Hošek  

 

Ekonom  
Ing. Miroslav Buchta 

Manažer cestovního ruchu 
Administrativní pracovník 

SPL/CLLD 
Andrea Merčáková 

Správce webových stránek, IT technologií 
Václav Jokl 

Zaměstnanci / 
 Sekretariát MAS 
(pracovní smlouvy) 

Ředitel MAS / Manažer SPL 
Ing. Anna Bartošová 

zastupuje 
Ing. Renata Baslerová  

(od 12/2012)  

Externí spolupracovníci  
Simona Pichová               

Mgr. Olga Špiková 
 

Novináři, PR, regionální značení 
Bc. Barbora Haušková      

 

Správní rada 
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Místní partnerství (organizační složka MAS Horní Pomoraví, o.p.s.) má pro svou činnost tyto 
orgány:  

1. Shromáždění partnerů  

2. Programový výbor  

3. Výběrová komise  

4. Kontrolní komise 

 

3.1 Jednání partnerů organizační složky Místní akční skupina Horní Pomoraví 

 
20. 1. 2015 v kulturním domě v Bohdíkově proběhla ustavující schůze místního partnerství 
„Shromáždění partnerů“, která řešila schválení partnerských smluv, volbu povinných orgánů 
a představení priorit v rámci strategie.  
 
4.11.2015 proběhlo Shromáždění partnerů, organizační složky Místní akční skupiny Horní 
Pomoraví v Hanušovicích.  
 
 
 
 
 

4.  Přehled činnosti MAS Horní Pomoraví o.p.s. v roce 2015 

4.1 Jednání orgánů MAS 

16.3.2015 Zasedala v kanceláři MAS Správní rada.  
 
16.10.2015 jednala v kanceláři MAS Horní Pomoraví o.p.s. Správní rada. 
 
4.11.2015 proběhlo jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s. v Hanušovicích. 
 
22.12.2015 Jednání Programového výboru – schválení EX-post evaluace Strategického plánu 
LEADER v kanceláři MAS.  
 

4.2 Akce MAS v roce 2015 

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

4.2.1   Prezentační akce (kulturní, sportovní, společenské) 

15.  18. 1. 2015 se MAS prezentovala na veletrhu RegionTour v Brně 
 
24. 1. 2015 se konal Reprezentační ples podnikatelů, který organizoval 
MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví se ho účastnila. 
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2.4.2015 se uskutečnila snídaně starostů, kterou organizovala MAS Horní Pomoraví a MAS 
Šumperský venkov v Petrově nad Desnou.  
18.-19.4. Divadelní festival, hrad Ledeč nad Sázavou v rámci projektu spolupráce Pohádky a 
pověsti. 
 
25.-26.5. Divadelní představení na Slovensku v rámci projektu spolupráce Pohádky a pověsti 
 
7.-10.5. se konala cyklojízda v rámci projektu spolupráce Jedeme všichni. 
 

1.7.2015 se uskutečnila snídaně starostů, kterou organizovala MAS Horní 
Pomoraví a MAS Šumperský venkov v Rovensku.  
 
20.-23.8.2015 v tomto termínu se konala výstava Agrokomplex v Nitře, kde byla 
prezentována Národní síť MAS Čr a také regionální značky.  
 
27.8.-1.9.2015 se konala výstava Země živitelka v Českých Budějovicích. Tak jako 
každý rok i letos se zde prezentovala MAS Horní Pomoraví.  
 

12.9.2015 se uskutečnila akce MEIS společně s místními hasiči. Akce měla název 
Hasiči u nás a v Evropě.  
 
20.11.2015 se konal 4. Společenský večer Domova Paprsek v Olšanech. 
 

24.11.2015 Exkurze starostů Šumperska a Zábřežska ve spalovně komunálního 
odpadu v Brně.  
 

 

4.2.2 Další jednání za účasti MAS 

21. 1. 2015 setkání členů KS MAS Olomouckého kraje v Olomouci.  
 
29. 1. 2015 se od 15:00 konal seminář k „Monitorovacím indikátorům a jejich sledování 
v MAS“. 
 
19.2.2015 Valná hromada Asociace regionálních značek, Praha.  
 
23. 2. 2015 společné setkání obcí na téma Oddělený sběr odpadů na obecním úřadě 
Postřelmově.   
 
26.2.2015 Účast na konferenci Bohatství v Jedinečnosti Jeseníků na dosah 
v termálních lázních Velké Losiny.  
 
2.3.2015 tohoto dne hejtman Olomouckého kraje slavnostně předával 
smlouvy na příspěvek pro MAS Horní Pomoraví na podporu regionálního 
značení.  
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3.3.2015 Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro 
období 2014–2020. Seminář pořádala NS MAS ve spolupráce s Ministerstvem 
zemědělství v Praze na ministerstvu zemědělství.  
 
11.3.2015 Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR v Zábřehu 
na Moravě.  
 
23.3.2015 Jednání pracovní skupiny zástupců regionálních značek v Praze. Na jednání byla 
probírána a zrevidována dosavadní kritéria pro certifikaci stravovacích a ubytovacích 
zařízení.  
 
28.-29.4.2015 Setkání MAS Olomouckého kraje v Pozlovicích. 
 
19.5.2015 Seminář na téma Jak na přeshraniční spolupráci v období 2014-
2020, se konalo ve Velkých Losinách.  
 
26.5.2015 se konal seminář, který byl určen členům místních akčních skupin, 
představitelům samospráv, učitelům škol a dalším aktivním lidem ve 
venkovských regionech ve Sluňákově.  
 
30.5.2015 se konal Den Mikroregionu Zábřežsko ve Štítech. 
 
30.5.2015 se v Lesnici konala akce s názvem Putování s pohádkou. Na akci 
byly zapůjčeny kostýmy vyrobené v rámci projektu spolupráce NÁRODNÍ 

POHÁDKY A POVĚSTI.  
 
18.-19.6.2015 se konalo tradiční setkání zástupců Místních akčních skupin a 
dalších zástupců venkova. Konference LeaderFEST. Toto setkání je místem sloužícím 
k výměně zkušeností i představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. 
LeaderFEST se svým tématem vracel k podstatě metody LEADER a jejím 
heslem bylo „Zpátky ke kořenům“. Konference se konala v Náchodě. 
 
20.6.2015 Dne 20.6. se konal ve Štítech 19.ročník cyklomaratonu Rampušák. 
Zastoupení zde měla i MAS Horní Pomoraví, která zde prezentovala projekt spolupráce a 
elektrokola. 
 
4.7.2015 v sobotu čtvrtého se konala akce Přejezd Kladského sedla na 
koloběžkách.  
 
5.7.2015 první neděli v červenci se konalo Středověké odpoledne na hradě Brníčko. Tato 
akce se koná vždy pátý den v červenci.  
 
25.7.2015 se ve Starém Městě pod Sněžníkem konala tradiční Anenská 
pouť, které se účastní certifikovaní výrobci.  
 
17.9.2015 se konal informační seminář k Programu rozvoje venkova k prvnímu kolu 
v Šumperku.  
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1.-2.10.2015 se konalo informační setkání aktérů rozvoje venkova s tématem: Možnosti 
podpory zkracování odběratelských řetězců, místních trhů a jiná podpora z PRV ČR. 
 
8.10.2015 MAS jako nástroj spolupráce obcí – workshop a konference projektu SMS ČR 
v Olomouci. 
 
16.10.2015 Setkání členů, partnerů a všech přátel Jeseníků a Jeseníky – Sdružení cestovního 
ruchu v Loučné nad Desnou. 
 
26.11.2015 Jednání valné hromady Asociace regionálních značek. 
 

4.3   Ostatní aktivity v roce 2015 

29. 1. 2015 se konala od 13:00 koordinační pracovní schůzka k projektu spolupráce 
s názvem SPOLUPRÁCE  - EVALUACE SPL.  
 
17.2.2015 koordinační pracovní schůzka k projektu spolupráce s názvem SPOLUPRÁCE  - 
EVALUACE SPL. 
 
25.2.2015 Koordinační pracovní schůzka k projektu spolupráce Cílem společného snažení je 
rozvoj regionálního značení. 
 

3.3.2015 Jednání pracovní skupiny k operačnímu programu 
zaměstnanost v Hanušovicích.  
 

3.6.2015 Tvorba strategie v Domě kultury ve Starém Městě. 
 

9.6.2015 Tvorba strategie v Domě kultury v Bohdíkově. 
 
15.6.2015 vyhlášena foto soutěž z celého území MAS Horní Pomoraví. Soutěž 
probíhala ve třech kategoriích akce, příroda, lidé. 
 
15.9.2015 Ukončení příjmu foto soutěže.  

 

 

 

4.3.1    Značení místních produktů 

 

4.3.2015 Vyhlášení výzvy pro příjem žádostí na stravovací a ubytovací 
služby a zážitky.  
 
26.3.2015 proběhla exkurze za příklady dobré praxe na území Haná 
regionální produkt. Akce se účastnili výrobci a poskytovatelé služeb z území Jeseníky 
originální produkt a Hont regionálny produkt. 
 
31.3.2015 Ukončení příjmu žádostí na značku Jeseníky originální produkt pro služby a 
zážitky.  



 13 

 
7.4.2015 Vyhlášení výzvy č. 11 na výrobky značky Jeseníky originální produkt.  
 
9.5.2015 Jarmark regionální značky Jeseníky originální produkt a Zábřežský 
hřebík aneb hřebíkování, který se konal v Zábřehu na Moravě na zámku Skalička. Konalo se 
zde i slavnostní předávání certifikátů.  
 
11.5.2015 Ukončení příjmu žádostí na značku Jeseníky originální produkt pro výrobky.  
 
16.-17.5.2015 Se celý víkend konal Garde Food Festival v Olomouci ve Smetanových sadech, 
kde se představili všechny značky z Olomouckého kraje.  
 
27.5.2015 Zasedla certifikační komise udělující nové certifikáty výrobkům. 

Zasedání proběhlo v budově u Domu kultury v Hanušovicích od 13:00. 
 

4.7.2015 Slavnosti minipivovaru Kolštejn a jarmark regionální značky 
Jeseníky originální produkt.  
 

9.9.2015 Vyhlášení výzvy č. 6 k předkládání žádostí na zážitky a výzvy č. 8 na stravovací a 

ubytovací služby. 

 

27.9.2015 Ukončení příjmu žádostí pro zážitky a stravovací a ubytovací služby. 

 

6.9.2015 Vyhlášení výzvy č.12 k předkládání žádostí na výrobky.  

 

4.10.2015 Ukončení příjmu žádostí na výrobky.  

 

6.10.2015 zasedala certifikační komise na služby a zážitky. 

 

15.10.2015 zasedání certifikační komise pro výrobky v Domě kultury v Hanušovicích.  

 

Fotodokumentace certifikovaných produktů v roce 2015:      
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4.3.2      Turistické informační centrum (TIC) v roce 2015 

V loňském roce zamířilo do Turistického informačního centra (TIC) v Hanušovicích o 245 

návštěvníků méně, než v roce 2014.  Celková návštěvnost čítala na 5 689 návštěvníků, z toho 

největší počet návštěvníků byl v měsíci srpnu, a to celkem 791 turistů i místních obyvatel 

využívajících služeb TIC.  Podíl zahraničních návštěvníků činil 158, z toho nejvíce 

představovali sousedé z Polska, Slovenska a Německa. 

V loňském roce informační centrum opět žádalo o příspěvek z Olomouckého kraje na provoz, 

který se podařilo získat. Dotace byla použita na úpravu webových stránek a z části na pokrytí 

nákladů na brigádníka, který zajišťoval chod centra v době prázdnin, kdy se čerpají dovolené, 

nebo probíhají akce na území MAS Horního Pomoraví, kterých se pracovnice TIC účastní. 

V rámci členství v systému značení městských evropských informačních středisek (MEIS) 

získalo hanušovické informační centrum další příspěvek ve výši 25 000,- Kč. Podpora 

putovala na tvorbu propagačních předmětů s logem MEIS Hanušovice a uspořádání 

internetové soutěže na téma EU. Největší podíl 

příspěvku připadl na akci „Hasiči u nás a v Evropě“, 

odpolední společenskou oslavu v Kulturním domě 

v Hanušovicích, která byla organizována společně 

s místním spolkem dobrovolných hasičů. 

Návštěvníky čekal bohatý program, jehož součástí 

se stala výstava fotek ze života místních hasičů, 

proběhl i křest knihy města Hanušovice. Ve 

venkovních prostorách domu kultury byla 

přistavena hasičská technika a probíhaly zde 

ukázky práce kynologů. Organizátoři v rámci 

programu pamatovali i na děti, které mohly 

roztáčet evropské kolo štěstí, nechat si malovat na 

obličej atd. 

 

Přehled návštěvnosti v roce 2015: 5 689 osob 
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5.  Administrace programu LEADER 
 

Program LEADER, realizace Strategického plánu v roce 2015: 

V roce 2015 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. Žadatelé podávali žádosti o proplacení. Poslední 

žádosti o proplacení byly podány k 30.6.2015. 

 
Souhrn projektů v roce 2015: 

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci                                                0 
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS              24 
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS                        10 
Počet provedených návštěv / konzultací k projektům 
- na místě realizace                                                                                11 
- ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)             119 

Počet účastí na kontrolách SZIF:                                                          8 
Počet zrealizovaných a  podaných žádostí o proplacení  
u projektů spolupráce:                                                                            3 

  

 

 

6.  Přehled projektové činnosti 

6.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS  

Předložené projekty v roce 2015 (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 

2.3.2015 130 177,29 100 000,00 100 000,00 

2 
Zkvalitnění služeb TIC 

Hanušovice 
KUOK  12. 5. 2015 30 700,00 60 000,00 30 000,00  

3 MEIS Hanušovice 
Statutární 

město Olomouc 
22.6.2015 25 325,00 25 000,00 25 000,00 

4     BIioMAS OPŽP 17.3.2015 2 795 000,00 2 515 000,00 0,00 

5 

Malotřídky spojte se při 

poskytování služeb pro 

rodiče 

Operační 

program 

Zaměstnanost 

14.10.2015 3 700 000,00 3 513 000,00 0,00 

6 

Standardizace a 

certifikace strategie MAS 

Horní Pomoraví o.p.s. 

POV 

Olomouckého 

kraje 2015 

19.1.2015 216 651,00 125 000,00 125 000,00 

  Celkem vlastní projekty MAS v roce 2015 – schválené dotace 280 000,00  
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7. Finanční zpráva 

7.1 Hospodaření v roce 2015 

 

V roce 2015 bylo dosaženo hospodářského výsledku - zisku ve výši 2.067.975,89 Kč. Celkové výnosy 

činily 4.782.583,67 Kč při nákladech 2.714.607,78 Kč.  

      

Tržby za vlastní výkony bez prodeje zboží dosáhly hodnoty 667 tis. Kč, což je  téměř 14 % z celkových 

výnosů. Nejvýznamnější položkou výnosů jsou přijaté dotace v rámci podaných projektů, které 

dosáhly částky 3.529 tis. Kč, což je 73,8 % dosažených výnosů. Podíl přijatých členských příspěvků  

činí 7,8 %, což v hodnotovém vyjádření činí částku 371 tis. Kč. Přijaté úroky a ostatní výnosy ve výši 

necelých 469,00  Kč tvoří méně významnou část výnosů ve výši zhruba 0,01 %. 

     

Osobní náklady, to znamená mzdové náklady včetně odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění dosáhly částky 1.426 tis. Kč, což je 52,5 % nákladů na činnost MAS a svým podílem se řadí na 

první místo. K 31.12.2015 zaměstnávala místní akční skupina 5 stálých pracovníků. V průběhu roku 

bylo uzavřeno celkem 11 dohod o provedení práce. Celkově bylo odpracováno 6.932 hodin v 1.620 

dnech, což je průměrný pracovní úvazek 4,28 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 160,39 Kč, čistá pak výše 128,84 Kč. V průběhu roku 

2015 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz, z důvodu nemoci bylo zameškáno 15 pracovních dnů, 

mateřská dovolená (peněžitá podpora v mateřství a rodičovský příspěvek)  byla čerpána 522 dnů. 

 

Další významnou nákladovou položkou jsou přijaté služby a vyplacené cestovné, které činí 904 tis. Kč, 

což je 33,3 % celkových nákladů. Z toho vyplacené cestovné činilo 51 tis. Kč, což je zhruba 1,9 % 

celkových nákladů. Materiálové náklady včetně pořízení drobného dlouhodobého majetku dosáhly 

hodnoty téměř 138 tis. Kč (5,1 %) a ostatní náklady činily 23 tis. Kč (0,8 %). Dluhová služba činila 7 tis. 

Kč, což činí 0,27 % celkových nákladů.      

Hodnota prodaného zboží, realizovaného v Informačním centru Hanušovice, dosáhla částky 150 tis. 

Kč v nákupních cenách. Při dosažených tržbách z prodeje tohoto zboží ve výši 215 tis. Kč činila hrubá 

marže 65 tis. Kč, což činí 43,3 % z pořizovací ceny prodaného zboží.     

      

     Podrobnější členění výnosů a nákladů uvádí následující přehled: 

 
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 - MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. 
   
 UKAZATEL                    Kč 
 VÝNOSY  
   
 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 667 164,94 
 TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ 214 897,90 
 PŘIJATÉ DOTACE 3 528 839,05 
 ÚROK Z BĚŽNÉHO ÚČTU 466,87 
 PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY  371 212,00 
 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY              2,91 
   
 VÝNOSY CELKEM 4 782 583,67 
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 NÁKLADY  
   
 PRODANÉ ZBOŽÍ V POŘIZOVACÍCH CENÁCH 149 801,99 
 SPOTŘEBA MATERIÁLU VČETNĚ DROBNÉHO DLOUHOD. MAJETKU                     137 593,49 
 SPOTŘEBA ENERGIÍ                                                                                                                                                                                                                                      23 224,00 
 DODAVATELSKÉ SLUŽBY                    853 153,60 
     Z TOHO: TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 60 840,71 
                     NÁKLADY NA REPREZENTACI                       75 326,00 
                     EKONOMICKÉ, ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 130 000,00 
                     ADMINISTRACE WEBOVÝCH STRÁNEK 58 000,00 
                     VÝROBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLU A PROPAGACE 155 338,29 
                     PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR VČETNĚ SLUŽEB                       90 150,00 
                     SPOTŘEBA SOFTWARE A WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY                          9 300,00 
                     POŠTOVNÉ, POUKÁZEČNÉ 6 540,00 
                     ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE 9 100,00 
                     OSTATNÍ SLUŽBY     258 558,60 
 MZDOVÉ NÁKLADY 1 116 173,00 
 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY      310 256,00 
 CESTOVNÉ 51 057,00 
 ÚROKY 7 436,20 
 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY, DANĚ A POPLATKY 28 022,00 
 POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 27 000,00 
 OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 10 890,50 
                          
   
 NÁKLADY CELKEM    2 714 607,78 
   
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2015                  2 067 975,89 

 
      

 
 31.12.2015 vlastnila společnost dlouhodobý majetek v pořizovací ceně  202 tis Kč, zásoby zboží činily 

190 tis. Kč. Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně činily 1.806 tis. Kč. Celkové 

pohledávky včetně zúčtování se státním rozpočtem a poskytnutých záloh dosáhly hodnoty 46 tis. 

Veškeré závazky včetně zúčtování závazků ve vztahu ke státnímu rozpočtu činily 57 tis. Kč, závazky 

vyplývající z pracovně právních vztahů včetně pojistného činí 155 tis. Kč. Provozní úvěr, čerpaný u 

České spořitelny a.s., byl v průběhu roku 2015 zcela splacen. 

       

 

7.2 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.  
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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. 2015 a nákladů, 

výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 

2015 (zisk ve výši 2.067.975,89 Kč), v souladu s českými účetními předpisy“. 

 

 

 

 
7.3        Schválení účetní závěrky, rozdělení zisku 
 
 

Správní rada v souladu s ustanovením článku 12 odstavce 12.4 Statutu MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015 s hospodářským výsledkem ziskem ve výši 2.067.975,89 

Kč. 

 

Správní rada dále s přihlédnutím k ustanovení článku 12 odstavce 12.4 Statutu MAS Horní Pomoraví 

o.p.s. rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 takto: 

 

- příděl do rezervního fondu ve výši 620.393,00 Kč (30% ze zisku) - účet 911000 

- částku 1.447.582,89 Kč ponechat jako nerozdělený zisk minulých let - účet 932000 
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Územní působnost 
MAS Horní Pomoraví o.p.s. a 

ukázky realizovaných projektů 

Veřejná prostranství a 
autobusové zastávky 

města Štíty 

Rozvoj podniku  
Postřelmov 

Naučná stezka 
Hynčice pod Sušinou 

 

Objekt environmentální učebny 
v Hrabové 

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

 

Veřejná 
prostranství v 
Hanušovicích 

Územní působnost 
MAS Horní Pomoraví o.p.s.  

a ukázky realizovaných projektů 
v roce 2015 

Obnova kalvárie 
Malá Morava 

Zážitková herní stezka pro 
rodiče a jejich vnoučata 

Dolní Bušínov 

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

