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1. Použité zkratky  

 

aj.   a jiné 

a.s.   akciová společnost 

ČR   Česká republika 

FO   fyzické osoby 

IČ   identifikační číslo 

MAS   místní akční skupina 

o.p.s.   obecně prospěšná společnost 

PO   právnické osoby 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

SZIF   Státní zemědělský a intervenční fond 
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2. Základn í informac e o spole čnost i 

2.1. Základ ní in formace  

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně 

prospěšných společností dne 13. prosince 2004. Jejími zakladateli jsou:  

- Svazek obcí Budějovicko - Sever,  

- Svazek obcí Lišovsko,  

- Okresní agrární komora České Budějovice,  

- BESI a.s.,   

- G-PROJECT, s.r.o.,  

- Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.,  

- STEINBAUER LECHNER s.r.o., 

- Občanské sdružení Jihočeská růže.  

 

Název společnosti:  Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 

Právní forma:   obecně prospěšná společnost 

Statutární orgán:  ředitel 

Sídlo:    Masarykova 1, 373 41  Hluboká nad Vltavou 

Kancelář:   Masarykova 1, 373 41  Hluboká nad Vltavou 

IČ:    260 83 426 

Internetové stránky:  www.mashl.cz 

telefon:   773 644 373 

e-mail:    manager@mashl.cz, info@mashl.cz 

 

2.2. Vize a po slán í spo lečnosti  

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. si stanovila tuto dlouhodobou strategickou 

vizi: 

 

Region respek tující pr incip trv ale udržitelné ho rozvoje, sprav edliv ě využívající své 

příjmy  k dalšímu rozv oji infrastruk tury  a služeb pro  občany a návštěvníky  regionu.  

 

Posláním Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. je v rámci vytvořené integrované 

strategie podpora rozvojových projektů, zejména v následujících oblastech: 

- péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti, 

- rozvoj trvale udržitelných forem cestovního ruchu, 
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- projekty evropské spolupráce, 

- ochrana životního prostředí, 

- meziregionální a mezinárodní spolupráce, 

- rozvoj multifunkčního zemědělství, 

- podpora malého a středního podnikání. 

 

2.3. Zaměření spole čnost i 

 Společnost se zřizuje za účelem: 

- vypisování výzev pro předkládání projektů, 

- hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, 

- výběr projektů pro přidělení dotace z programu LEADER, jakož i dalších programů,                                                 

- evidence a monitorování realizace projektů, 

- vyhledávání dalších finančních zdrojů pro rozvoj oblasti, 

- zřízení a provoz organizační struktury, která bude zajišťovat výše uvedené služby. 

 

2.4. Orgány  spole čnos ti     

Ředitel - statutární orgán společnosti 

Správní rada  

Dozorčí rada  

Programový výbor  

Výběrová komise  

 

Ředitel 

Jméno Funkce Organizace 

Ing. Lukáš Tryml ředitel MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 

 

Správ ní rada 

Jméno Funkce Organizace 

Ing. Hana Šťastná předsedkyně 
Okresní agrární komora České 

Budějovice 

JUDr. Jan Šmidmayer 1. místopředseda G-PROJECT, s.r.o. 

Ing. Václav Kopačka  místopředseda Svazek obcí Lišovsko 

Jaroslav Novák  člen Svazek obcí Budějovicko-Sever 

Bc. David Šťastný člen G-PROJECT, s.r.o. 



 
 
                                             
 

  
Místní akční skupi na Hluboc ko - Li šovsko o. p.s.   

  

 

 

 

 

www.mashl.cz  
 
 

6

Ing. Pavel Kašpárek člen Svazek obcí Budějovicko-Sever 

Ing. Milan Stýblo  člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 

Ing. Josef Půr člen 
Okresní agrární komora České 

Budějovice 

Josef Šafář  člen Svazek obcí Lišovsko 

 

Dozorčí rada 

Jméno Funkce Organizace 

Jiří Švec předseda  Svazek obcí Lišovsko 

Pavla Kovářová člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 

Václav Fučík člen Svazek obcí Budějovicko-Sever 

 

Programov ý výbor 

Jméno Funkce Organizace 

Ing. Martina Langerová předseda G-PROJECT, s.r.o. 

Lenka Havlová místopředseda AGRIPROD CZ a.s. 

Mgr. Zdeněk Pikl člen Mgr. Zdeněk Pikl 

Ing. Zdeněk Vyskočil  člen KOOPRODUKT a.s. 

Ing. Pavel Adámek člen město Hluboká nad Vltavou 

Mgr. Jitka Lidralová člen obec Ševětín 

Ing. Josef Urban  člen město Lišov 

Ing. Jiří Fencl člen obec Libníč 

Jana Láfová člen Ekologos, o.p.s. 

Ing. Ivo Melíšek  člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. 

 

Výběrová komise  

 Jméno Funkce Organizace 

Ing. Josef Půr předseda 
Okresní agrární komora České 

Budějovice 

Bc. David Šťastný člen G-PROJECT, s.r.o. 

Ing. Václav Kopačka člen Svazek obcí Lišovsko 

Pavel Kašpárek člen Svazek obcí Budějovicko-Sever 

JUDr. Jan Šmidmayer člen G-PROJECT, s.r.o. 
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2.5. Účetní 

Jméno Funkce Organizace 

Monika Novotná finanční účetní Jihočeská daňová s.r.o. 

Martina Kadová mzdová účetní Jihočeská daňová s.r.o. 

 

2.6. Zaměstnanc i 

Jméno Funkce Organizace 

Ing. Michaela Valtrová (do 31. 8. 2013 

na rodičovské dovolené) 
manažer MAS MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s 

Ing. Lukáš Tryml 
manažer MAS, 

ředitel MAS 
MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 

Jana Láfová 
asistentka 

manažera MAS 
MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 
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3. Přehled  činností  vykonaných v roce 2013 

 

Činnosti realizované v roce 2013 přispěly k dosažení účelu založení Místní akční skupiny 

Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Popis projektů je uveden v následující podkapitole. 

 

3.1. Realizace  projek tů 

 

Strategický  plán Leader, opa tření IV.1.1 

 

Forma financování:  Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 

2013, opatření IV.1.1.  

Schválený rozpočet v roce 2013:    1 118 444,00 Kč 

Skutečný rozpočet v roce 2013:    1 098 138,00 Kč 

Přijatá dotace v roce 2013:  1 038 169,00 Kč  

Cíl projektu:     Cílem projektu bylo pokrytí provozních nákladů  

MAS souvisejících výhradně s realizací 

Strategického plánu Leader. 

 

Indikátory: 

Název indikátoru Plánovaný stav  Plnění indikátoru 

Územní studie 1 kus 1 kus 

Opatření k poskytování informací o území a místní 

rozvojové strategii 
1 kus 1 kus 

Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a 

implementaci místní rozvojové strategie 
1 kus 1 kus 

Propagační akce 1 kus 1 kus 

 

Mezi další realizované aktivity v roce 2013 patřil dohled nad projekty podpořenými v rámci 

předchozích výzev MAS z let 2008 až 2012, správa internetových stránek projektu, realizace 

semináře pro žadatele o dotaci, vzdělávání zaměstnanců projektu aj. 
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Strategický  plán Leader, opa tření IV.1.2 

 

Forma financování:  Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 

2013, opatření IV.1.2  

Alokace v roce 2013:    4 979 060,00 Kč  

Vyčerpaná alokace v roce 2013:  4 964 994,00 Kč  

Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím vyhlášených 

výzev k předkládání žádostí o dotace efektivně 

přerozdělit alokované finanční prostředky s cílem 

zajistit rozvoj regionu. 

 

Indikátory: 

Název indikáto ru  
Plánovaný 

stav/ro k 

Plnění indikátoru 

2013 

Pěší stezky 0 km 0 km 

Komunikace - nová výstavba, rekonstrukce, obnova 0,5 km 1,24 km 

Vodovod, kanalizace - nová výstavba, rekonstrukce, 

obnova 

10 napojených 

osob 

60 napojených 

osob 

Studie obnovy a využití kulturního dědictví 1 kus 0 kusů 

Obnovené památky 1 kus 9 kusů 

Podpořené subjekty (FO i PO) 1 kus 4 kusy 

 

 

V roce 2013 byla v rámci Strategického plánu LEADER vyhlášena jediná výzva 

k předkládání žádostí o dotace. Zaregistrováno bylo celkem 17  žádostí o dotace, z nichž 

všechny splnily podmínky přijatelnosti. V rámci VIII. výzvy bylo schváleno celkem 15 projektů 

s požadovanou dotací 4 964 994,00 Kč. 
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Seznam předložených projektů v rámci výzvy MAS-VIII-2013: 

Název žadatele  Název p rojektu  Fiche  

Obec Libníč Propojení splaškové kanalizace v k. ú. Libníč 2 

Město Lišov Výstavba jednostranného chodníku v obci Kolný 2 

Obec Hlincová Hora Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana 
Nepomuckého v obci Hlincová Hora 

3 

Obec Hosín Výstavba chodníků v obci Hosín 2 

Obec Hrdějovice Úprava okolí kaple Panny Marie Těšínské 
Hrdějovice-Těšín 

3 

František Sedlák Lis na kulaté balíky s variabilní komorou 4 

Obec Borek Úprava Křižovatky ulic U Školky - Na Výsluní v 
obci Borek 

2 

Ing. Jiří Fencl Pořízení linky na výrobu biobriket 4 

Zemědělské družstvo Hosín Pořízení 2 ks vozíků pro rozvoz mléka telatům s 
plynulým pojezdem 

4 

Ing. Josef Kučera Pořízení mobilního vybavení pastviny skotu 4 

Obec Úsilné Oprava místní komunikace "U Pomníku" - 
Úsilné 

2 

Město Rudolfov Chodník v Jivenské ulici k. ú. Rudolfov - úsek B 
a C 

2 

Obec Štěpánovice Oprava místních komunikací Skalice 2 

Město Hluboká nad Vltavou Modernizace místní komunikace Jabloňová 
ulice 

2 

Město Hluboká nad Vltavou Obnova božích muk v Hluboké nad Vltavou a v 
obcích 

3 

Římskokatolická farnost 
Rudolfov 

Rekonstrukce interiéru kostela sv. Víta v 
Rudolfově 2. etapa 

3 

Obec Libín Rekonstrukce návesní požární nádrže 
Slavošovice 

2 
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Podp ora cestov ního ru chu  na Hlubocko  – Liš ovsku (ud ržitelnos t pro jektu) 

 

Forma financování:   Regionální operační program NUTS II Jihozápad, 

opatření 3.3 

Schválený rozpočet:   4 638 180,00 Kč 

Skutečný rozpočet:   2 641 546,69 Kč 

Přijatá dotace:   1 974 047,21 Kč 

Termín realizace:  1. 7. 2008 - 30. 6. 2010 

 

Cíl projektu:        Globálním cílem projektu je zvýšit kvalitu nabízených 

služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů 

cestovního ruchu. 

 

Indikátory: 

Název indikátoru Plánovaný stav  Plnění indikátoru 

Počet vytvořených propagačních nebo 

marketingových produktů pro cestovní ruch 
4 produkty 4 produkty 

Počet vytvořených produktů pro orientaci a 

směrování návštěvníků 
1 produkt 1 produkt 

 

Aktivity: 

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. získala dotaci na realizaci projektu v rámci 

2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Výstupy tohoto projektu 

jsou strategie území MAS (plán budoucího rozvoje cestovního ruchu), marketingová 

strategie (databanka aktivit v rámci celého roku v cestovním ruchu), marketingové a 

informační materiály (pohlednice, skládačka, brožura atd.), které jsou rozděleny dle ročních 

období (jaro, léto, podzim a zima). Projekt také zahrnoval realizaci Jihočeských vinařských 

slavností 2009, Konferenci cestovního ruchu, která se konala v Parkotelu v Hluboké nad 

Vltavou, Parkurové závody pořádané na Vondrově či Den otevřených dveří na golfovém 

hřišti.  

 

V návaznosti na již ukončený projekt jsou realizovány další navazující aktivity sloužící 

k zajištění udržitelnosti projektu, např. sčítání cyklistů, den dětí apod. Tyto akce jsou již plně 

hrazeny z rozpočtu MAS.  
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Další aktivity  

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. dále prezentovala svoji činnost na 

internetových stránkách společnosti www.mashl.cz a průběžně vydávala tiskové zprávy. 

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko se rovněž podílela na realizaci různých akcí 

místního významu, a to jako partner či organizátor. 
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4. Ekono mické údaje spo lečnosti   

4.1. Roční účetní závěrka  

Roční účetní závěrka je v této zprávě předkládána v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

společnosti za rok 2013. 

 

Hospodaření společnosti za rok 2013 skončilo ziskem 161 tisíc Kč. 

 

Rozvaha vykazuje rovnováhu aktiv a pasiv ve výši 997 tisíc Kč. 

Položky jednotlivých aktiv podle stavu k 31. 12. 2013 vyjadřují: 

a) samostatné movité věci a soubory movitých věcí - osobní automobil, 

b) peníze - zůstatek částek v pokladnách, 

c) účty v bankách - zůstatek částek na bankovních účtech u České spořitelny k 31. 12. 

2013. 

 

Položky pasiv podle stavu k 31. 12. 2013 vyjadřují: 

a) základní kapitál - vložené podíly podle zakládací listiny jednotlivých zakládajících 

členů společnosti při jejím vzniku, 

b) neuhrazená ztráta minulých let - vykázané ztráty společnosti z minulých let, 

c) výsledek hospodaření běžného účetního období, 

d) závazky z obchodních vztahů - závazky vyplývající z neuhrazených dodavatelských 

faktur k 31. 12. 2013, 

e) závazky k zaměstnancům - jedná se o nevyplacenou čistou mzdu zaměstnanců za 

prosinec 2013, která byla uhrazena ve výplatním termínu společnosti v roce 2014, 

f) závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - jedná se o nezaplacené 

sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2013, které bylo uhrazeno v řádném 

termínu v roce 2014, 

g) stát - daňové závazky a dotace - daň z mezd, 

h) krátkodobé finanční výpomoci - půjčky na financování projektů a chodu společnosti.  

 

4.2. Výrok auditora  k ro ční účetní závěrce 

Výrok auditora k roční účetní závěrce je součástí příloh Výroční zprávy. 
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4.3. Přehled o  peněžních p říjmech a  výdajích 

Přehled výnosů a nákladů je uveden ve zvláštní příloze - účetní výsledovce uspořádané 

podle jednotlivých středisek, kde střediska představují jednotlivé samostatné projekty. Zde je 

možné vysledovat jednotlivé náklady a výnosy samostatně na každý projekt.  

    

4.4. Přehled rozsahu  příjmů v členění po dle zdroj ů 

Zdroj příjmů Částka v Kč 

Úroky z bankovních účtů České spořitelny a.s. 735,89 

Krajská dotace „Příspěvek na náklady MAS“ 105 000,00 

Dotace SZIF „Strategický plán LEADER“ 1 038 169,00 

Příspěvky na provoz MAS 215 180,00 

 

4.5. Vývoj a kone čný stav fond ů spole čnos ti 

Společnost v roce 2013 nevytvářela žádné fondy. 

 

4.6. Stav a pohy b majetku a  závazků spole čnos ti 

V roce 2008 byl pořízen osobní automobil Peugeot 207 v ceně 268 700 Kč (samostatná 

movitá věc), jehož zůstatková cena k 31. 12. 2013 byla 44 784 Kč. 

 

Společnost nevykazovala k 31. 12. 2013 žádné závazky vůči dodavatelům. 

 

Společnost vykazovala k 31. 12. 2013 tyto závazky vůči věřitelům (jedná se o závazky 

vzniklé na základě smluv o půjčce peněz): 

 

Dodavatel Datum splatnosti Částka v Kč 

G-PROJECT, s.r.o. 30. 6. 2014 927 919,00 

GP Consulting s.r.o. 30. 6. 2014 600 000,00 
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4.7. Úplný  obj em výdajů v členění na výdaje vynaložené  pro pln ění obecně 

prosp ěšný ch služeb,  pro pln ění činnost í doplňkový ch a na vlastní činnost  

(správ u) spole čnos ti 

 

Výdaje Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 11 858,00 

Ostatní služby 11 729,25 

Dary 3 000,00 

Mzdové náklady 20 560,00 

Zdravotní pojištění 1 620,00 

Pojištění Kooperativa 502,00 

Ostatní nepřímé daně a poplatky 310,00 

Bankovní poplatky 3 016,00 
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5. Změny zakládací l istin y a složení řídících  orgán ů   

 

V roce 2013 nedošlo k žádným změnám ve složení správní rady MAS. 

 

V roce 2013 došlo k následujícím změnám ve složení dozorčí rady MAS: 

- zánik členství Ing. Štěpána Bláhy 

- vznik členství Jiřího Švece 

 

6. Ostatní informace    

účetní jednotka nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a nemá organizační složku v 

zahraničí 
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7. Přílohy  

7.1. Rozvaha ke dni 31. 12. 2013 

7.2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2013 

7.3. Výsledovka ke dni 31. 12. 2013 

7.4. Výrok auditora k roční účetní závěrce 

 

  
 

 

 








































