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Výroční zpráva obecně prospěšné
společnosti za rok 2014.
Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení
obecně prospěšné společnosti:
MAS Rozvoj Krnovska je obecně prospěšnou společností, jejímž zakladatelem je město
Krnov. Organizační struktura této společnosti je složena ze Správní rady, Programového
výboru, Dozorčí rady, Monitorovacího výboru, Výběrové komise, Mediální a propagační
komise, Účetního výboru, Komise žen, Komise mladých zemědělců, Komise mladých
Krnovska.
 13. 2. 2014 zasedala Správní rada obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska, na
jejímž jednání se volil předseda správní rady a správní rada poté jako nejvyšší orgán
navolil nové členy programového výboru místní akční skupiny Rozvoj Krnovska.
Správní rada rovněž řešila otázku fungování místní akční skupiny v novém
programovém období 2014-2020.
 26. 6. 2014 zasedala Správní rada, která schválila výroční zprávu obecně prospěšné
společnosti Rozvoj Krnovska za rok 2013.
 28. 11. 2014 zasedal programový výbor místní akční skupiny Rozvoj Krnovska, který
především řešil otázku potřebných kroků pro řádné fungování MAS i v novém
programovém období 2014-2020.
 2. 12. 2014 se konalo jednání Pléna místní akční skupiny Rozvoj Krnovska a partneři
MAS byly informováni o evaluaci minulého období 2007-2013 a podmínkách
fungování v příštím období, především pak o standardizaci místních akčních skupin.
Kancelář MAS Rozvoj Krnovska je provozována v Osoblaze, Na Náměstí 105, 793 99
současně s kanceláří Mikroregionu-Sdružení obcí Osoblažska.
Řádný chod MAS Rozvoj Krnovska byl v roce 2014 zajišťován ředitelkou Rozvoj
Krnovska o.p.s. a administrativní pracovní SPL Martinou Jalamasovou a manažeremadministrativním pracovníkem SPL MAS Rozvoj Krnovska Ing. Pavlem Antonym.
Po celý rok 2014 byly členským obcím a partnerům MAS, jakož i veřejnosti
prostřednictvím internetových stránek poskytovány informace o potřebných krocích
k řádnému fungování místní akční skupiny i v příštím programovém období 2014-2020, dále
informace o projektech a plánovaných akcích.
V rámci činností MAS Rozvoj Krnovska byly obcím poskytovány konzultace o způsobu
zpracování žádostí o dotace a také byly pracovníky MAS Rozvoj Krnovska a SZIF Opava
prováděny kontroly realizací jednotlivých projektů.
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Přehled jednotlivých činností MAS Rozvoj Krnovska za rok 2014:

1. VÝZVY
Místní akční skupina Rozvoj Krnovska v roce 2014 nevyhlásila žádnou výzvu s ohledem na
dočerpání svých zdrojů v programovém období 2007-2013 a pouze prováděla administrativní
činnost u již schválených žádosti o dotaci.

2. PROJEKTY
MAS Rozvoj Krnovska získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu
„Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Rozvoj
Krnovska“ na období 1.2.2014 - 31.8.2014, díky které byla dopracovaná analytická část a
zpracovaná strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na programové
období 2014-2020.
Komise žen se partnersky podílela na organizaci výstav paličkované krajky v zámku
v Bruntále a v zámku ve Slezských Rudolticích v rámci obnovy tradice paličkování na území
MAS.
MAS Rozvoj Krnovska uzavřela k 30.7.2014 Smlouvu o spolupráci se šesti místními akčními
skupinami v rámci projektu „Rozvoj systému regionálního značení v regionu Jeseníků –
zavádění a rozvoj značky JESENÍKY – originální produkt. Na území MAS Rozvoj Krnovska
již existují 3 výrobci a 1 ubytovatel, kteří mají své výrobky a služby certifikovány značkou
JESENÍKY – originální produkt.
MAS Rozvoj Krnovska byla partnerem a aktivně se účastnila projektu „ Ochutnej
Osoblažsko“, který pořádal a realizoval Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska. Jedná se o
gastronomickou kulturní akci, která se konala 6. 9. 2014 v Osoblaze.
MAS Rozvoj Krnovska se zapojila do projektu „Zvýšení kompetencí obyvatel obcí do 2000
obyvatel v oblasti finanční a spotřebitelské gramotnosti, základních počítačových dovedností
a základů podnikání“. Projekt nakonec nebyl schválen.
Na konci roku 2014 byla zahájena spolupráce s ostatními MAS Moravskoslezského kraje na
projektu spolupráce v rámci SPL, jehož záměrem je evaluace programového období 20072013.

3. Doprovodné činnosti MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s.
Místní akční skupina realizovala dva semináře pro potenciální žadatele značky JESENÍKY –
originální produkt, které se konaly ve Městě Albrechtice. Dne 23. a 24. 4.2014 MAS
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realizovala tři jednání fokusových skupin k přípravě Integrované strategie území MAS Rozvoj
Krnovska na období 2014-2020 a v druhé polovině roku 2014 ještě jednání ustanovených tří
pracovních skupin pro přípravu Integrované strategie.

4. SEMINÁŘE, KONFERENCE, KONZULTACE
1.

23.1.2014 – jednání KS NS MAS v Ostravě

2.

20.2.2014 – účast na semináři k spolupráci škol a veř. Institucí v polském
přihraničí v oblasti vzdělávání - Nysa

3.

26.2.2014 – jednání KS NS MAS v Ostravě

4.

27.2.2014 – seminář pro potenciální žadatele o značku „JESENÍKY –
originální produkt“ na území MAS Rozvoj Krnovska

5.

4.3.2014 – účast na jednání Osoblažského cechu o.p.s.

6.

12.3.2014 – účast na školení k tvorbě Strategií a standardizace – Týnec nad
Sázavou

7.

22.4.2014 – jednání KS NS MAS v Ostravě

8.

23.4.2014 – jednání fokusních skupin v rámci přípravy SCLLD

9.

24.4.2014 – jednání fokusních skupin v rámci přípravy SCLLD

10.

22-23.5.2014 – školení společné metodiky tvorby SCLLD včetně její
implementace

11.

29.5.2014 – účast na členské schůzi Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska

12.

5.6.2014 – zahájení provozu NZDM v Hlince

13.

7.6.2014 – účast na slavnostním zahájení projektu Naučné stezky kostelů
Osoblažska

14.

10.6.2014 – účast na semináři Veřejné zakázky kompletně od A do Z

15.

12.6.2014 – účast na Valné hromadě mikroregionu Krnovsko

16.

26.6.2014 – setkání držitelů regionální značky, prezentace výrobků - Vidly

17.

29.7.2014 – seminář k metodice pro standardizaci místních akčních skupin
v programovém období 2014-2020

18.

14.8.2014 – jednání pracovních skupin v rámci přípravy SCLLD

19.

19.8.2014 – jednání pracovních skupin v rámci přípravy SCLLD

20.

21.8.2014 – jednání KS NS MAS v Ostravě

21.

9.9.2014 – účast na jednání s ministryní práce a sociálních věcí v Dívčím
Hradě
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22.

1.10.2014 – seminář k rozšíření regionální značky JESENÍKY – originální
produkt

23.

7.10.2014 – školení „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti
strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních
domů

24.

13.10.2014 – školení „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti
strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních
domů

25.

21.10.2014 – jednání KS NS MAS

26.

21.10.2014 – konference Komunitní společenství – cesta ke vzdělávání,
sebevědomí a práci

27.

23.10.2014 – školení „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti
strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních
domů

28.

4.11.2014 – jednání s MAS k projektu spolupráce

29.

4.11.2014 – seminář k pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektu
spolupráce

30.

5.11.2014 – školení „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti
strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních
domů

31.

14.11..2014 – mezinárodní seminář Místní akční skupiny v česko-polském
pohraničí: Možnosti spolupráce a rozvoje území

32.

27.11.2014 – jednání KS NS MAS v Ostravě

33.

27.11.2014 – regionální konference k evropským fondům

34.

1.12.2014 – jednání MAS geograficky ležící na území Jeseníků

35.

9.12.2014 – školení „Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik“

36.

11.12.2014 – konference „Evropské fondy 2014-2020 Jednoduše pro lidi“

37.

15.12.2014 – účast na členské schůzi mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažsko

V průběhu období byly také poskytnuty konzultace příjemcům dotace, kteří žádají
o vyúčtování projektu.
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5. PREZENTACE, PUBLICITA
MAS propagovala svou činnost spolu s ostatními místními akčními skupina
Moravskoslezského kraje na Země živitelce. MAS propaguje svou činnost i v rámci jednání
s Mikroregionem – sdružení obcí Osoblažska a mikroregionem Krnovsko. MAS rovněž
propaguje svou činnost při realizaci projektu „meziobecní spolupráce“.
MAS propagovala svou činnost i v rámci slavnostního zahájení projektu „Naučná stezka
kostelů Osoblažska“, který byl realizován z SPL a rovněž se MAS podílela i na propagaci
tradičního řemesla - paličkované krajky na Osoblažsku.
MAS propagovala také svou činnost na webových stránkách.

6. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH
ÚDAJŮ V NÍ OBSAŽENÝCH:
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou
MF ČR č. 504/2002 Sb., která stanoví podrobné podmínky vedení účetnictví subjektů, které
nejsou založeny pro účely podnikání. Dále je účtováno podle Účetních standardů čj.
FZ06/2009 a to standardů č. 401 až č. 414.
Roční účetní závěrka je přiložena. Je tvořena výkazem zisku a ztráty k 31.12.2014,
rozvahou (bilancí) k 31.12.2014 a přílohou k účetní závěrce k 31.12. 2014.
Účetní jednotka měla v roce 2014 výnosy ve výši 943 tis. Kč a náklady ve výši 1.007
tis. Kč. To znamená, že za rok 2014 byla zaznamenána účetní ztráta ve výši 63tis.Kč Tato
ztráta je pokryta z nerozděleného zisku z minulých let. Nerozdělený zisk je k 31.12.2014ve
výši 718 tis. Kč.

Přehled o peněžních příjmech a výdajích a dalších ukazatelích:
Příjmy a výnosy:
Příjmy z kapitálového majetku - úroky
Přijaté dary a příspěvky
Provozní dotace ze SZIF - program LEADER ČR
Provozní dotace z Mikroreginou Krnovsko - program Regionální
značky
Provozní dotace z MMR - program SCLLD
Vratka dotace KÚ Moravskoslezskému kraji

662 Kč
39 537 Kč
516 552 Kč

Celkové příjmy a výnosy

943 750 Kč
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Přehled o přijatých darech:
Dárce
MOS s.r.o.
Obec Slezské Rudoltice
Celkem přijaté dary
Specifikace nákladů:
Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby
Cestovné
Občerstvení
Služby – nájemné, outsourcing, školení, aktualizace SPL apod.
Náklady na zpracování SCLLD
Mzdové náklady vč. daně z příjmů a odvodů
Daně a poplatky
Ostatní provozní náklady
Ostatní finanční náklady-bankovní poplatky
Celkové náklady

Částka
10 000 Kč
29 537 Kč
39 537 Kč

19 699 Kč
39 299 Kč
6 678 Kč
377 992 Kč
157 300 Kč
397 241 Kč
2 300 Kč
4 185 Kč
1 821 Kč
1 006 515 Kč

Hospodářský výsledek o.p.s. za rok 2014 - ztráta

-62 765 Kč

Majetek:
Peníze v pokladně
Peníze na bankovních účtech
Pohledávky za provedené služby
Pohledávky za státem-přiznané a dosud neproplacené dotace
Celkem majetek

6 322 Kč
446 234 Kč
0 Kč
294 862 Kč
747 418 Kč

Závazky:
Půjčka od Ing. Pavla Oršulíka
Půjčky celkem

8 000,00 Kč
8 000,00 Kč

Závazky z obchodních vztahů
Závazky ze mzdových odvodů
Celkem ostatní závazky

30 300,00 Kč
53 748,00 Kč
84 048,00 Kč

Celkové závazky společnosti tedy činí

92 048,00 Kč

Náklady na obecně prospěšnou činnost
Náklady na ekonomickou činnost činnost
Celkem

1 006 515 Kč
0 Kč
1 006 515 Kč
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