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Rozvoj Krnovska o.p.s.,
Na náměstí 106, Osoblaha
IČ 26838401
Výroční zpráva obecně prospěšné
společnosti za rok 2016
Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně
prospěšné společnosti:
Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále jen Společnost) je obecně prospěšnou společností, jejímž
zakladatelem je město Krnov. Organizační struktura Společnosti je složena ze Správní rady, Dozorčí
rady, statutárním zástupcem je Ředitel jmenovaný Správní radou.
K naplnění obecně prospěšných služeb Společnost zřizuje organizační složku s názvem Místní
akční skupina Rozvoj Krnovska (dále jen MAS), která má svou vlastní organizační strukturu. Nejvyšším
orgánem MAS je Plénum, povinnými orgány MAS jsou Programový výbor, Účetní výbor a Výběrová
komise. MAS je organizačně řízena Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, který je jmenován
Programovým výborem.
Organizační struktura graficky:
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Správní rada o.p.s.
15.4.2016

31.5.2016
15.9.2016

22.11.2016

21.12.2016

za odstoupenou členku a předsedkyni SR byla jmenována zakladatelem
Společnosti paní Mgr. Nikola Krusberská, předsedkyní SR byla zvolena Ing.
Lenka Metzlová
SR schválila Výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2015
SR pověřila ředitelku k podání žádosti o bezúročné finanční půjčky od obcí
a zemědělských subjektů pro zajištění financování Společnosti do doby
čerpání dotace na režie
Informace o podání žádosti na spolufinancování režie MAS, SR stanovila
podmínky pro výběrové řízení na pronájem kanceláře v Krnově a na
obsazení pracovních pozic - administrativního pracovníka a manažera
MAS, SR projednala výsledky kontroly SPL provedené pracovníky NKÚ,
informace o ukončení funkčního období 3 členům SR k únoru 2017
společné jednání všech orgánů o.p.s. a MAS, jednání SR bylo
neusnášeníschopné, přítomným členům byly podány informace o
rozpočtu na rok 2017, o proběhlých výběrových řízení

Dozorčí rada o.p.s.
17.5.2016
8.12.2016
21.12.2016

projednána Výroční zpráva a schválena účetní závěrka za rok 2015,
projednáno plnění rozpočtu na rok 2016
projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
společné jednání všech orgánů o.p.s. a MAS, DR doporučila schválit
rozpočet o.p.s. na rok 2017

Plénum MAS
21.3.2016

schválení členů Výběrové komise MAS Marcela Chovančáka, Antonína
Šišku, Radka Šimka, Janu Juřenovou, Královský stolec z.s. zastoupený
Dagmar Návratovou, Radima Rudzinského, DSO Sdružení obcí Osoblažska
zastoupené Rostislavem Kociánem, obec Rusín zastoupenou Radkem
Bezděčíkem, Pavla Čecha a Zemědělský podnik Město Albrechtice
zastoupený Jiřinou Procházkovou.
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Programový výbor MAS
15.2.2016
17.3.2016

24.3.2016
20.7.2016

15.11.2016
21.12.2016

přijetí za partnera společnost Krystal Help z.s., doplnění pracovních skupin
pro programové rámce strategie
schválení alokace pro programový rámec IROP I., příprava semináře na
téma sociálního podnikání, zapojení MAS do LEADER FESTU 2016
v Karlově Studánce
schválena strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
schválena Pravidla pro výběr projektů MAS a Etický kodex členů Výběrové
komise MAS, schváleno uzavření partnerství s Celostátní sítí pro venkov
na programové období 2014 - 2020
zpracování návrhu plánu výzev MAS na rok 2017, zřízení kanceláře
v Krnově a přijetí nových zaměstnanců MAS
schválení rozpočtu MAS na rok 2017, schválení plánu výzev MAS na rok
2017

Účetní výbor MAS
21.3.2016

schválení Zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2015

21.12.2016

příprava Zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016

Výběrová komise MAS
21.3.2016

schválení Zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2015

21.12.2016

příprava Zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016

Kancelář MAS Rozvoj Krnovska je provozována v Osoblaze, Na Náměstí 105, 793 99.
Řádný chod MAS Rozvoj Krnovska byl v roce 2016 zajišťován ředitelkou Rozvoj Krnovska
o.p.s. a vedoucím zaměstnance pro realizaci SCLLD Martinou Jalamasovou, do 31.1.2016 manažerem
SPL a CLLD Ing. Pavlem Antonym, od 1.2. do 30.6.2016 manažerkou SCLLD Ing. Kristinou Kutálkovou
a po celý rok 2016 asistentem manažera Václavem Kaldou.
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje:
Po celý rok 2016 byla činnost věnována prioritně zpracování Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) a podání žádosti o její podporu.
Strategie byla zpracovávána na základě průniku expertního přístupu k procesu zpracování
s přístupem komunitním. Expertním přístupem se především rozumí vypracování Strategie
pracovníky kanceláře místní akční skupiny takovým způsobem, aby odpovídala a obsahovala vše dle
aktuálního metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 20142020. Místní akční skupina kombinovala své znalosti a schopnosti s tvorbou integrovaných strategií
s experty mimo území, zejména při zpracování analytické části a strategické části. Tito vnější experti
přinesli do území vhodné prostředky a metody pro zapojení komunity do společnosti. Externí experti
při jednáních pracovních skupin byli v začátcích facilitátory jednání pracovních skupin. Po získání
praxe pak samotná jednání vedli již bez účasti vnějších expertů sami pracovníci MAS.
Klíčovou součástí při zapojení komunity byly především pracovní skupiny, které neměly
přesnou strukturu složení a byly vždy otevřené všem potenciálním zájemcům z řad veřejnosti.
Pracovní skupina byla vždy vytvořena za účelem zjišťování či potvrzení si informací k úzké oblasti
rozvoje. Byla také vytvořena jediná ustálená, a dle potřeb se scházející, pracovní skupina k tvorbě
CLLD, která byla vždy informována o postupu z jednání jiných pracovních skupin.
Po jednáních pracovních skupin, po veřejném projednání, připomínkování a následném
zapracování připomínek, byl dokument představen všem partnerům MAS na jednání Pléna
a Strategie byla nakonec schválena Programovým výborem místní akční skupiny.
Komunitní projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v roce 2016:
datum

aktivita

zápis

4.1.2016

ano
ano

ano

21.3. 2016

Jednání pracovní skupiny pro tvorbu
SCLLD
Jednání pracovních skupin pro
připomínkování Programových rámců
SCLLD
Veřejné projednání SCLLD

prezenční poznámky
listina
ano

ano

ano

21.3.2016

Jednání Pléna MAS

ano

ano

24.3.2016

Schválení SCLLD Programovým
výborem

ano

ano

3.3.2016

Informování veřejnosti o tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v roce 2016:
datum

aktivita

zápis

21.3. 2016

Veřejné projednání SCLLD

ano

prezenční poznámky
listina
ano
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Proces administrace žádosti o schválení SCLLD řídícím orgánem IROP:
Proces administrativních kroků řídícího orgánu IROP je popsán aktuálně ke zpracování této zprávy,
tzn. že se týká i části roku 2017.

Pro zajištění financování chodu kanceláře byla podána žádost o dotaci v 6. Výzvě IROP
(PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS) a byly zpracovávány
interní postupy MAS pro vyhlašování, příjem a hodnocení žádostí o dotaci pro připravované výzvy
MAS.
V rámci činností MAS Rozvoj Krnovska byly s aktéry v území konzultovány projektové záměry
a také byl pracovníky MAS Rozvoj Krnovska proveden monitoring projektů financovaných v rámci SPL.
V roce 2016 byla provedena plánovaná kontrola NKÚ 16/14 „Peněžní prostředky Evropské
unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader
prostřednictvím Programu rozvoje venkova“. Kontrolou byly zjištěné nedostatky administrativního
charakteru, tyto ale neměly za následek pochybení při čerpání prostředků EU v období realizace SPL
(období čerpání 2007 – 2013).
Přehled jednotlivých činností MAS Rozvoj Krnovska za rok 2016:
1.

VÝZVY

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska v roce 2016 nevyhlásila žádnou výzvu s ohledem na
dočerpání svých zdrojů v programovém období 2007-2013. Pouze prováděla administrativní činnost
u již schválených žádosti o dotaci. V závěru roku 2016 byl na webových stránkách zveřejněn
orientační plán výzev MAS na rok 2017 schválený Programovým výborem MAS 21.12.2016.
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2.

ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS

Místní akční skupina informovala potenciální žadatele značky JESENÍKY – originální produkt o
výzvách k předkládání žádostí o vydání certifikátů. V současné době je na území MAS 6 držitelů
certifikátů:
Pečivo z rodinné pekárny Slovanka, Krnov
Ručně malované bytové doplňky, dárkové a reklamní předměty, Chrpa, Krnov
Projížďka parním vlakem po Osoblažské úzkokolejce, Slezské zemské dráhy, Bohušov
Paličkovaná krajka – obnova tradic na Osoblažsku, Hana Dubajová, Liptaň
Domácí obuv z ovčí vlny, Mgr. Veronika Příhodová, Bohušov
Med a medovina, Richard Milerski, Staré Purkartice
MAS Rozvoj Krnovska je partnersky zapojena do projektu „Jeseníky RegionCard“, který vznikl
na základě podnětu a poptávky z řad podnikatelů a provozovatelů zařízení cestovního ruchu
v regionu Jeseníky a jehož nositelem je „V Jeseníkách z.s.“ http://www.jesenikyregioncard.cz/. MAS
Rozvoj Krnovska oslovila provozovatele zařízení turistického ruchu v území s informací o tomto
projektu a o možnostech zapojení místních subjektů. Projekt byl spuštěn 1.6.2015 a z regionu MAS
Rozvoj Krnovska se zapojil Golf Club Město
Albrechtice.

MAS Rozvoj Krnovska byla partnerem a aktivně se účastnila projektu „Ochutnej Osoblažsko
2016“, který pořádal a realizoval Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska. Jedná se o gastronomickou
kulturní akci, která se konala 3. 9. 2016 v Osoblaze. MAS organizovala jarmark a soutěžila s
vychytaným borščem.
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3.

ANIMACE ŠABLON PRO MŠ A ZŠ V ORP KRNOV

Od dubna 2016 byly všechny mateřské a základní školy na území informovány o možnostech
financování činností škol formou tzv. šablon. V průběhu celého roku byly školy průběžně informovány
o výzvě „Šablony pro MŠ a ZŠ“, ředitelům byla vysvětlována pravidla a úskalí jednotlivých šablon. Při
osobních, elektronických a telefonických konzultacích byly řešeny individuální požadavky škol, přístup
do systému apod. Seminář pro zájemce o spolupráci byl pro ředitele pořádán v listopadu
a přítomným zájemcům byly zřízeny přístupy do systému.
4.

LEADER FEST 2016

V termínu od 8.-10.6.2016 se měly možnost setkat místní akční skupiny z České republiky,
Slovenska i Polska na již tradiční akci konané pod záštitou Národní sítě MAS – Leader FEST 2016
JESENÍKY. Místem konání 5. ročníku Leader FESTu bylo zvoleno malebné lázeňské městečko Karlova
Studánka, která se i s horskými lázněmi organizačně spolupodílela na přípravě tohoto setkání.
Naše MAS se podílela na organizaci jarmarku regionálních a řemeslných výrobků a na zajištění
programu. Území MAS bylo zastoupeno na jarmarku minipivovarem Nachmelená opice z Krnova a
Spolkem ze Slezských Rudoltic, který se zabývá obnovou tradic paličkované krajky na Osoblažsku.
V programu náš region zastupovaly děti ze souboru řeckých tanců Antigoni z Krnova.

5.

SEMINÁŘE, KONFERENCE, KONZULTACE

leden 2016
6.1

Ostrava

jednání s VŠ Podnikání a práv

22.1.

Krnov

jednání se zakladatelem

25.1.

Bruntál

jednání k Regionální značce

28.1.

Karlova Studánka

jednání KS MAS

3.2.

Krnov

jednání MAP ORP Krnov

16.2.

Karlova Studánka

jednání pracovní skupiny LEADER FEST

25.2

Velké Hoštice

valná hromada KS MAS

únor 2016
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březen 2016
2.3.

Město Albrechtice

jednání s partnery MAS

11.3.

Hradec nad Moravicí

seminář SCLLD, jednání KS MAS

15.3.

Razová

jednání – Regionální značka

17.3.

Osoblaha

účast na jednání Programového výboru MAS

22.3.

Olomouc

seminář k animaci šablon pro MŠ a ZŠ

15.4.

Hradec nad Moravicí

jednání pracovní skupiny LEADER FEST

18.4

Město Albrechtice

seminář k sociálnímu podnikání

21.4

Vrbno pod Pradědem

27.4

Bartošovice

školení – Fond mikroprojektů Euroregion
Praděd
jednání pracovní skupiny LEADER FEST

16.5.

Ostrava

jednání KS MAS

17.5.

Osoblaha

jednání Dozorčí rady o.p.s.

25.5.

Krnov

jednání se zakladatelem

30.5.

Karlova Studánka

31.5.

Osoblaha

jednání pracovní skupiny LEADER FEST, KS
MAS
účast na jednání Správní rady Rozvoj Krnovska
o.p.s.

duben 2016

květen 2016

červen 2016
8.6. – 10.6.

Karlova Studánka

LEADER FEST 2016

15.6.

Krnov

prezentace činnosti MAS na jednání ZM Krnov

17.6.

Osoblaha

jednání s partnerem k šablonám - EDUCO

21.7.

Hradec nad Moravicí

seminář k IROP 4.2, jednání KS MAS

29.7.

Krnov

animace šablon – konzultace MŠ Gorkého
Krnov

Osoblaha

animace šablon – konzultace ZŠ Osoblaha

2.9.

Krnov

22.9.

Osoblaha

animace šablon – konzultace ZŠ Janáčkovo
náměstí
zahájení plánované kontroly NKÚ

červenec 2016

srpen 2016
23.8.
září 2016
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říjen 2016
4.10.

Třemešná

animace šablon – konzultace ZŠ Třemešná

11.10.

Krnov

13.10.

Osoblaha

animace šablon – konzultace ZŠ Smetanovo
náměstí
animace šablon – konzultace ZŠ Osoblaha

27.10.

Olomouc

úvodní školení pro MS2014+

8.11.

Bartošovice

školení CSSF

15.11.

Osoblaha

účast na jednání Programového výboru MAS

21.11.

Město Albrechtice

seminář pro MŠ a ZŠ k animaci šablon

22.11.

Osoblaha

účast na jednání Správní rady o.p.s.

23.11.

Krnov

jednání k MAP ORP Krnov

13.12.

Město Albrechtice

výběrové řízení – zaměstnanci MAS

16.12.

Opava

jednání s CSV – projekty spolupráce

21.12.

Bartultovice

účast na společném jednání orgánů o.p.s. a
MAS

listopad 2016

prosinec 2016

6.

FINANCOVÁNÍ MAS:

Financování provozu kanceláře místní akční skupiny je zajištěno příspěvkem obecně
prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska dle rozpočtu schváleného na rok 2016. Jelikož bylo ukončeno
financování z dotace PRV programového období 2017 – 2013, bylo nutné zajistit finanční prostředky
z jiných zdrojů dotací, darů a půjček. Náklady na mzdy zaměstnanců za rok 2016 jsou uznatelnými pro
dotaci na režie a po jejich proplacení budou přijaté půjčky od obcí a zemědělců vráceny.
7.

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 31.12.2016, rozvahou
(bilancí) k 31.12.2016 a přílohou k účetní závěrce k 31.12.2016.
Účetní jednotka měla v roce 2016 výnosy ve výši 345 tis. Kč a náklady ve výši 942 tis. Kč. To
znamená, že za rok 2016 byla zaznamenána účetní ztráta ve výši 597 tis.Kč Tato ztráta je částečně
pokryta z nerozděleného zisku z minulých let co do částky 328 tis.Kč. Do dalšího období zbude
neuhrazená ztráta 269 tis. Kč, kterou bude nutno pokrýt ziskem v dalších obdobích.

Rozvoj Krnovska, o.p.s., Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha
www.maskrnovsko.cz, tel.: 554 646 200

Stránka 9

Výroční zpráva o činnosti Rozvoj Krnovska, o.p.s. 2016
Martina Jalamasová

Přehled o peněžních příjmech a výdajích a dalších ukazatelích:
Příjmy a výnosy:
Příjmy za poskytnuté služby
Příjmy z kapitálového majetku - úroky
Přijaté dary a příspěvky
Provozní dotace od Moravskoslezského kraje na činnost MAS

6 000 Kč
103 Kč
39 200 Kč
300 000 Kč

Celkové příjmy a výnosy

345 303 Kč

Přehled o přijatých darech:
Dárce
Jaroslav Příhoda
Celkem přijaté dary
Specifikace nákladů:
Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby
Nakoupený drobný HIM-multifunční tiskárna Brother
Cestovné
Občerstvení
Služby – nájemné, outsourcing, školení, účetnictví, daně, audity
Mzdové náklady vč. daně z příjmů o odvodů
Daně a poplatky
Ostatní provozní náklady-zejm.členské příspěvky na NS MAS, pojištění majetku
Ostatní finanční náklady-bankovní poplatky
Celkové náklady
Hospodářský výsledek o.p.s. - ztráta
Majetek:
Peníze v pokladně
Peníze na bankovních účtech
Pohledávky za provedené služby
Pohledávky za státem-přiznané a dosud neproplacené dotace
Celkem majetek
Závazky:
Krátkodobé půjčky od obcí a podnikatelů
Půjčky celkem
Závazky z obchodních vztahů
Závazky ze mzdových odvodů
Celkem ostatní závazky
Celkové závazky společnosti tedy činí

Rozvoj Krnovska, o.p.s., Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha
www.maskrnovsko.cz, tel.: 554 646 200

Částka
39 200 Kč
39 200 Kč

3 817 Kč
10 800 Kč
23 216 Kč
6 085 Kč
220 729 Kč
659 121 Kč
250 Kč
16 016 Kč
1 887 Kč
941 921 Kč
-596 618 Kč

286 Kč
435 135 Kč
0 Kč
0 Kč
435 421 Kč

635 000,00 Kč
635 000,00 Kč
16 500,00 Kč
50 403,00 Kč
66 903,00 Kč
701 903,00 Kč
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Náklady na obecně prospěšnou činnost
Náklady na ekonomickou činnost činnost
Celkem

941 921 Kč
0 Kč
941 921 Kč

Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku:
Zakládací listina
Ve sledovaném období nedošlo ke změně Zakládací smlouvy společnosti.
Statut
Ve sledovaném období nedošlo ke změně Stanov společnosti.
Dozorčí rada
11.5.2016 byl zakladatelem zapsán do Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským
soudem v Ostravě Mgr. Kamil Trávníček jako člen Dozorčí rady.
K jiným změnám ve složení členů Dozorčí rady ve sledovaném období nedošlo.
Správní rada
Zakladatelem Společnosti byla jmenována paní Mgr. Nikola Krusberská členkou Správní rady,
předsedkyní SR byla zvolena 15.4.2016 paní Ing. Lenka Metzlová.
11.5.2016 byla zakladatelem zapsána do Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Ostravě Mgr. Nikola Krusberská jako předsedkyně Správní rady.
6.10.2016 byl zakladatel Společnosti informován ředitelkou Společnosti na uplynutí funkčního období
třem členům správní rady ke dni 30.1.2017.
22.11.2016 Správní rada projednala Zprávu ředitelky k plánované kontrole NKÚ č. 16/14 „Peněžní
prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy
LEADER prostřednictvím Programu rozvoje venkova“.
23.11.2016 zakladatel Společnosti jmenoval Ing. Petra Školu, Vlastimila Adámka a Michala
Ratiborského za členy Správní rady Společnosti s účinnosti od 1.2.2017. V průběhu roku 2016 nebyly
zakladatelem uvedené změny zapsány v Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným
Krajským soudem v Ostravě.
Další údaje stanovené správní radou:
Takové údaje správní rada nestanovila.
Martina Jalamasová
ředitelka o.p.s.
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Seznam použitých zkratek:
o.p.s.
z.s.
MAS
SCLLD
CLLD
KS MAS
MAP
ORP
MŠ a ZŠ
SR
DR
PV
DSO
IROP
NKÚ
MF ČR

obecně prospěšná společnost
zapsaný spolek
místní akční skupina
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
komunitně vedený místní rozvoj
Krajské sdružení místních akčních skupin
místní akční plán (v oblasti vzdělávání)
obec s rozšířenou působností (město Krnov)
mateřská škola a základní škola
správní rada
dozorčí rada
programový výbor
dobrovolné sdružení obcí (svazek obcí)
integrovaný regionální operační program
Nejvyšší kontrolní úřad
Ministerstvo financí České republiky
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