Auditorská společnost č. opr. 567
UCTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, 551 01 Jaroměř,
Tel.: 491 815 469, 773 149 293

ZPRÁVA

NEZÁVISLÉHO

AUDITORA
o ověření účetní závěrky
o ověření oddělené účetní evidence
a využití poskytnutých finančních prostředků
o ověření ostatních informací (tj. ověření výroční zprávy)
společnosti
Podhůří Železných hor o.p.s.,
se sídlem Maleč 48, 582 76 Maleč
iČ: 274 94 373

za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Přílohy: Ověřená rozvaha
Ověřený výkaz zisku a ztrát
Ověřená příloha k účetní závěrce
Ověřená výroční zpráva

V Jaroměři dne: 28.2.2020

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Příjemce: vedení společnosti Podhůří Železných hor o.p.s.

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Podhůří Železných hor o.p.s. (dále
také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů. která se skládá z rozvahy k
31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky,
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Udaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně
prospěšné společnosti Podhůří Zelezných hor o.p.s., IC: 27494373, se sídlem Maleč 48,
PSC: 582 76, Maleč k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Ceské republiky jsme
na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora, Za ostatní informace odpovídá
ředitel (statutární orgán) Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda
ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné

nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry,již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
•
závěrce,jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
•
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku
Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v
souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje výzrianmou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v
důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
•

ldentifkovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální)
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody,

falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
ředitelem Společnosti.
•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.

•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem Společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k
věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele Společnosti, dozorčí a správní radu mimo jiné o
plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu
učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Jiří Jarkovský

V Jaroměři dne: 28.2.2020
Ověření provedla auditorská společnost
UCTY spol. s r.o.,
Patrného 193, 551 01 Jaroměř,
zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou audii
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Příjemce: vedení společnosti Podhůří Železných hor o.p.s.
Zpráva o ověření oddělené účetní evidence a
využití poskytnutých finančních prostředků

Předmět zakázky
Ověření splnění požadavku vedení oddělené účetní evidence dle Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce, a ověření, že finanční prostředky poskytnuté na realizaci SCLLD nebyly
využity na ostatní činnosti a projekty MAS.
Název projektu: Provozní a animační činnosti MAS Podhůří Zelezných hor
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/1 5_003/000 1765
Rozšíření projektu v r. 2019: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/001 1903

Určení kritérií
Předmětem ověření je dodržení podmínek daných na základě Závazného stanoviska Řídícího
orgánu IROP Č. 4, č.j.: MMR-10814/2020-26.
Jedná se o ověření zda:
• byla vedena oddělená účetní evidence projektu a tudíž je možné v účetnictví příjemce
dotace jednoznačně identifikovat účetní případy vztahující se k přijaté dotaci,
• finanční prostředky poskytnuté z dotace nebyly využity na ostatní činnosti a projekty
MAS.

Přirozená omezení
Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy
a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Jsme přesvědčeni, že
provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro naše vyjádření.
Zpráva je omezena na okruh osob znalých těchto konkrétních dotačních podmínek.

Odpovědnost statutárního orgánu MAS
Statutární orgán společnosti-ředitel je odpovědný za vedení účetnictví, za jeho úplnost,
průkaznost a věcnou správnost. Dále nese odpovědnost za to. že při čerpání dotace byly
splněny všechny podmínky dané poskytovatelem dotace.

Odpovědnost auditora
Odpovědností auditora je vydat výrok na základě ověřovaných skutečností. Audit jsme provedli
v souladu se Zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb., Mezinárodními standardy pro ověřování

zakázky ISAE 3000 a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že ověřované skutečnosti neobsahují významné nesprávnosti.

Popis provedených prací
Audit zahrnoval ověření vedení oddělené účetní evidence související s realizací projektu
SCLLD v návaznosti na účetní evidenci společnosti.
Výběrovým způsobem provedené ověření využití finančních prostředků na realizaci projektu,
tj. ověření, že finanční prostředky obdržené na realizaci projektu SCLLD byly skutečně použity
na realizaci projektu SCLLD.

Výrok auditora
Podle našeho názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití
finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemcem dotace Podhůří
Zelezných hor o.p.s., IC: 27494373, se sídlem Maleč 48, 582 76 Maleč, splněny.
Tento výrok auditora se vztahuje k realizaci projektu:
Název projektu: Provozní a animační činnosti MAS Podhůří Zelezných hor
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.5910.O/O.O/1 5_0031000 1765
Rozšíření projektu v r. 2019: CZ.06.4.59/O.0/O.O/15_003/0011903

Ing. Jiří Jarkovský
auditor
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V Jaroměři dne: 28.2.2020
Ověření provedla auditorská společnost
UČTY spol. s r.o.,
Patrného 193, 551 01 Jaroměř,
zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou
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Účetní závěrka k 31. prosinci 2019

Název společnosti:

Podhůří Železných hor o. p. s.

Sídlo:

Maleč 48, 582 76 Maleč

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

IČO:

274 94 373

Součásti účetní závěrky:
-

-

-

Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce

Účetní závěrka byla sestavena dne 31. 1. 2020

Ruz.alra podle PSIsky I
č 4I2002 Sb

V

Název, sídlo a právní krrma
včelní jednotky

ROZVAHA
plném rozsahu

Podhůří Železných hor, o. p. s.
Maieč 48
Maieč
582 76

ke dni 31.12.2019
(v celých tjsjcjch Kč)

ičo

Uč.n) jsdnotke derudi
1 X phstulkiému 6n Of9áJIU

27494373
Stav k prvnímu dní
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3
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4

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný maietek

(018)

S

A I. 5.
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(019)

8

A. I 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(0411

7

A. .7.

Poskytnuté zělohy

A.tl.

Okouhodobýhmotnýmajekekcelkem
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A.

Dkouhodobýmajetekcelkem

Al.

ouhodobýnehmotnýmajetekcelkem

A. I 1.
A. I 2.

na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

SoučetA,ll,l,ažA,ll,10

20

Pozemky

(031)

10

A. II. 2

Umělecká dila, předměty a sbírky

(032)

11

A 9.3

Stasby

(021)

12

A 11.4

tknotné movté věci alejích soubory

(022)

13

A II. 5.

Pěstitelské ce(kytrvalých porostů

(025)

14

A. II, 6

Dospělá zvlata a jejich skupéry

1026)

15

A. ((.7.

Drobny dlouhodobý hmotný majetek

(0281

16

A. ((.8.

Ostatnl dlouhodobý hmotnýmajetek

(0291

17

A. II 9.

Nedokončeny dlouhodobý hmotnýma)etek

(042)

18

A. (I. 10

Poskytnutě zálohy na dlouhodobý

A (II

Douhodobý fb,ančni majetek celkem

A. III. 1.
A. III. 2.

(052)

19

Souček A (11.1 až A.lll.6.

28

Podíly ovtádana neboov(ádajici osoba

(061)

21

Podíly podstatny vliv

(0621

22

A (II 3.

Ekuhově cenne papíry drženě do splatnosti

(063)

23

A III. 4

Zápůjčky organizačnim stožkam

(066)

24

A. ((I 5.

Ostatni dlouhodobé zkpůjčky

(0671

25

A III 6.

Ostatní dlouhodobý itrrenčn( majetek

(069)

26

AW,

Cráv4<ykdlouhodobémumajetkucelkem

SoučetA.IVI.ažA,W 11,
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A. W 1.

Oprávlry k nehmotným výsledkům výzkumu a

(0721

29

AW 2

Grávéyk5o8WanJ

(073)

30

A. W. 3.

Oprávlry k oceněelným právům

(074)

31

A. IV 4.

Cprárky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A W. 5

Oprávéyk ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(0791

33

A IV.6

Oprávirykestavbám

(081)

34

A W. 7.
A.W.8.

Cržvliyk samostatným hmotným movitým věcem
o souborum hmotných movitých véd
Oprávlrykpěsbtetskýmcelkůmbvalýchpcrostů

(0821
(085)

A W. 9.

C3praěy k

A W 10

hmotný majetek

-

-

v3mqe

základnímu stádu a tažným zviřatům

0práv4ykdrobnemudlouhodobémuhmotněmumajetku
H—-—---lrávliykostatnimudlouhodobémuhmotnémumajetku
——..

A.lV 11.
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Stav k posled, dní
účetního období
2
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18
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826

-__________________
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39

35
-

(0881
I

1088)

38

(089)

J
39
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Kratkodobý majetek celkem

B L

Zásoby ce<em

B

2

B

3

c

b

a
B.

B Li

č)slJStavkprl1Imu dni‘] Stav k posled, dni
účetního období
řádku
účetniho období

AKTIVA

Označeni

Součet Bt. az 8.1V.

41

Matefíál na skladě

112)

42

Malerlel na cestě

(1 l9

43

Nedolrončenároba

121)

44

B I 4

Pol to arytastniyroby

122)

45

B (.5.

Výrobky

(123)

46

B.) 8.

klada a otatni zvířata a jcch kuplny

124)

47

6.1 7.

Zbočí na skladě a v prodejnách

(132)

48

B.) 8.

Zboží na cestě

(139)

49

B. I 9.

Porikytnut zálohy nazásoby

(3141

51)

B ti.

Pohledaviry ceěrem

Součet 8.8.1. až B (.19.

71

B Li

Odbinalelé

(3111

52

IS II. 2.

Snskiiky klokanu

(312)

53

B II. 3.

Pohledávky za eskontované cenně papíry

(313)

54

B 11,4

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

B 11.5

Ostatní pohledávky

(315)

56

B. II. 6

Pohledávky za zaměstnanci

1335)

57

B. ((.7.

Pohl za instěucemi noc. zabezpečení a vatejnéhozdrav, pouštěni

(336)

58

B. 11.8.

Oaňz příjmů

(341)

55

B. II. 9.

Ostatní přímě dani

(342)

61)

B II. 10.

Daňzprrdanéhodnoty

(343)

61

B. II. Ii.

Ostatní dania poplatky

(345)

62

B. II 12.

Nároky na dotace a ostatní zučtování se státním rozpočtem

(346)

63

B. II. 13.

Nároky na dotace s ost. zúčt. s rozp. orgánů územ, ssmospr celků

í348(

64

B. Ii. 14.

Potiledávtsy za společntry sdruženými ve společnosti

(358)

65

B (I. 15

Pohledávkyz pevných termínových operaci e ope)

(373)

85

B II. 16

Pohledavky z vydaných dluhopisů

(375)

87

B II. 17.

Jiné po(-rledévky
Dohadné účty akinrrí

(388)

9)1

B. II 19

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

B III

Kratkodobýfmančrrl majetek celkem

Součet B III 1 až B 1(1,7,

SI)

B. III 1.

Peněžniprostiedkyvpokiadni

(211)

72

B III. 2

Ceniny

(213)

73

B 111.3

Peněžn) prostředky na účtech

1221)

74

B. III 4.

Matetkove cenné papíry k obchodováni

B. III. 5.

Užuhovó cenné papíry k obchodováni

(253)

6.111.6.

Ostatni cenně papíry

(256)

B. 111.7.

Penízena cestě

rtl

.Wrá alt vs celkem

B íV 1

Náklady přištich obdobl

B IV.2

P)ipnypřištlctiobdobí
AMiva celkem

535

-—________

-____________

31 O

317

310

317

215

218

206

217

.

B. II. 18.

B

2
525

51

Součet B 1 až B 9

.

1

251)

126))
Součet 6.1V 1. až 61V 2

76

79
84

1381)

81

B.

85

._._

Součet A. rtu

596

.

—____________

553

Označeni

PASIVA
b

S

čísío
řádku

Stavk prvnímu dní
účetního období

Slav k posiec<. dní
účetního období

c

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

AI.

Jměnicelkem

A I. 1.

Vlastní jméfá

(901)

A.I.2.

Fondy

A .3.

Oceiovacirozdyzpteceněnlftnančnihomaetku azávazků

A. II.

Výedek hospodaření celkem

A 11.1

tjčetvysledkutrospodařem

19631

91‘

s_—

A II. 2

Výsledek hospodařeni vn schvalovacím řízeni

1831)

92

7

s

A. II. 3

Nerozdělený zisk, neuhrazena ztrata minulych let

(932)

93

-104

303

B.

Cizí zdrojecetkem

258

266

90

90

Rezervy celkem
B I
----------L----Rezervy
B ti.

AI. až Au.

86

SoučaIAjl ažA.l3

90

Součet

287

449

9

87

36

9

(911)

88

413

(9211

89

Součet Alt 1 až A 113

Soucet BI. až 8.1V.
Hodnota B I I

-

94

-111

‚

278
-25

97
--

--

-

338

941)
Součet Bul 1, až B 117

96

105

B II.

Douhodobé závazky celkem

B. (.1,

Douhodcbeuvěiy

(951)

B. II. 2.

Vydane dluhopisy

(853)

99

8,11,3

Závazkyz prona)mu

(954)

100

B 11,4

P6atědlouhodobezalohy

(955)

101

B. (I. 5

13c*ihodobé snrěnky k (hradě

(958)

102

B. II. 6.

Dohadné účty pasívní

(389)

103

B II. 7.

Ostatní dtouhodobe závazky

(959)

104

90

90

B. tt.

Krátkodobezévazky celkem

Součet 6.111.1, až 6.111.23.

129

168

176

B. 111.1.

Dodavatelé

(321)

106

13. 111.2.

Směnky k úhradě

(322<

197

B (11.3.

Ptíjatézátohy

(324)

lOB

59

8.111.4.

Ostatni závazky

325)

109

1
61

54

36

31

11

8

98

B. (11.5.

Zaměsínanci

(331)

110

B 111.6.

Ostatni závazky vůči zaměslnancům

(333)

111

B ttt.7.

Zavazkykinotducím soc zabezpečeni aveřejnélio zdrav po$těni

(336)

112

B. 111.8.

Daň z přmů

(341)

113

8.111.9.

Ostatní přené daně

(342<

114

B. Itt 10.

Daňz přidané hodnoty

(3431

115

B tI 11.

Ostatn( daně a poplatky

(345<

116

B III. 12

Závazkyvevztahuk státnímu rozpočtu

í346í

117

B III. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ samospr celků

1348)

11)3

B. lit. 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podtů

367

119

B lit. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(363)

120

B. lil. 16

Závzky2 pevných terrnlnorych operaci a opcí

1373)

121

6.111.17

Jme závazky

(379)

122

B. III. 18.

Kratkodotiré úvěry

(231)

123

B lil. 19.

Eskonlnl úvěry

(232)

124

B. III. 20

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

B. tli. 21.

Vlastni dluhopisy

(255)

126

B. Itt 22.

Dohadné účty pasívní

(339)

127

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé ěnančni vypcanoci

(2491

128

5

‚

78

ČISIO
řádku

PASIVA

Označeni

b

a

J

CF
F

Součet B IV 1. až B IV 2

B IV 1

paava ce<em
Ivýčaiepaicti období

33)

130ľ

B tV 2

Výnosy přleich obdobi

384)

131

Součet A. až B.

134

B kJ

.á

Pasiva celkem

Seotaveno dne

Stavkprmu ctnij Stav kpoed.dot
účetního období
účetního období
4

3

133

596

553

Podpmovy zaznam statutámiho oganu učetnt jednotky
sý zo fyzicke osoby. Mera je odetni ecinott<ou

3101 2020

nebo p

-

Právni foima učetni jednotky

Předmět podnikání

Pozn

ř

Vyuz

2aku

a

pdl Pfdhy d

2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
V plném rozsahu

vybiašky Č 53412002 Sb

Nasev a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2019
(V celých tlsiclch Kč)
Udatni adnotke dorudr:

Podhůří Železných hor, o. p. s.
MaleČ 48
MaIeč
58276

IČO

1 s phsluerenru tnančn;mu oryanu

27494373
Činnosti
eto
‘adkL

TEXT

OznačenI

—

f
.

Hlavni
5

Hospodařská
6

Calicem

7

1

A.

Náklady

A..

Spotřebovanerrákupy anakupované služby

A LI

2

289

289

Spotřeba materiálu, energiea oslab,lch neskladovaných dodávek

3

42

42

A 1.2.

Prodane zboží

4

A L 3

Opravy a udržováni

5

A I. 4

Náklady na cestovné

8

30

30

A. L 5.

Náklady ria reprezentaci

7

28

28

A 1.6

Oslabil služby

8

189

189

a aktivace

Součet A Ii. ažA,l.6

Součet Alí 7. až Alí 9.

9

A. II.

Zmány slevu zásob vlastrá Činnosti

A II. 7

Změna slavi.i zasob vlastni Činnosti

10

A II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnilroor9anizačrlich služeb

11

A II. 9

Aktivace dlouhodobého majetku

12

A. III.

Osolmi náklady

13

I 166

1 166

A. lil. 10

Mzdové náklady

14

876

876

A. III. 11.

Zskonne sociální pc4iělěrnl

lb

290

290

A. III, 12

Ostab,i sociálni pcštěr‘rI

16

A. III 13.

Zakonné sodami náklady

17

A III 14

Ostabilsociálnlnáklady

A.IV.

Děapoplatky

A IV 15.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

19

19

A V. 16.

Srntuvni pokuty, úroky z prodleni. 0515ml pokuty a penale

22

A V. 17.

Odpis nerlobytne pohledávky

23

A V. 18

Nakladovéuroky

24

11

11

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

AV2IJ

Dary

28

A.V.21.

Mankaaškody

27

A,V 22

.ílné oslabit náklady

28

A. Vl 23.

Osy.prýmaetektvorbaapouželrezerve
SoučelA.Vl.23 ažA.Vl27.
oorawrýchooložek
Odpisy dlouhodoháko majetku

A Vl. 24

Prodaný dlouhodoby majetek

31

A VI 25

Prodane cenné papiny a podíly

32

A Vl. 26.

Prodaný malerial

33

A Vl. 27.

Tvorba a použiti rezerva opravných položek

A. VII.

Poskylnrsépřispěvky

A Vll.28.

Posk,utéČimisképřiiMyapřispěvlryzuČiovsnéniezi
omanizaČniml složkami

J

Součet A 111.10, až A 11114

18
HodnolaAlV.15

19
21)
21

Součet A V.16 až A.V.22

HodnotaA.V1l28

8

8

53
—________

——

30

1.

53

53

15

15

15

15

——

35

Činnosti
TEXT

Označení

radku

-j

Hlavni

5
A. VIII,
A VIII 29

Hodnota A VIII 20

Daň z pijmů
Daíizpříprů

1.

až A VIII

39

1 542

1 542

Hodnota 8.11.

Provozn, dotace

41

1 365

1 365

42

1 365

Součet 8112. až B 114.

1 365

43

126

8. II.

Pňjae přispévky

8. 11,2.

Piijale p9spéstry zubované mezi organoatbrimi složkami

44

ate příspěvky (dary)
9
Pf

46

B II. 4

PňIaIé členske příspěvky

46

B. Hl.

Tržby avlastni výkony a za zboží

47

B. IV.

Ostatní vynosy

8.1V. 5

Smluvní pokuty, úroky z prodlen), ostatní pokutya penal.

49

B. IV. 6

Platby za odepsane pohledávky

50

B IV 7

Vynosove uroky

51

B. IV. B.

Kursové zIsky

52

B.lV.9.

Zučtovénlfondů

B. IV. 10

‚ěob ostatní výnosy

8. V.

Tržby z prodeje mejetku

8 V 11

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

B. V 12

Tržby lprodeje cenných papírů a podílů

57

B V. 13

Tržby z prodeje materiálu

58

B V 14

Vynosyz králkodobeho tnančn)ho majetku

SP

B V 15

Výnosyzdlouhodobétrofinančnihoma)etku

B II. 3

Součet 81V 5 až 8.1V 10

48

54
Součet B Vl 1 až B Vis

1261
‚

126

126

26

26

26

26

55
—

—

60

Výnosy celkem

Součet BI až BV

61

I 517

C.

VýsIedet<t-iospodařenípředzděnim

f 61 .1‘ 39-ř37)

62

.25

D.

Výstedekhospodařerslpozdanárd

63

-25

Sestaveno dne.

7

37

40

Provozní dotace

B. I.

.

Součet A

Výnosy

B

Celkem

6

39

-

: Náklady celkem
B.

Hospodářska

ř 62-ř_37j

‚

.

1 517

.25
-25

Podpisovy zaznam statutárního omanu učetnr jednotky
nebo podpisovy vzor fyzicirž osoby, která e účelni lednolkou

31,01 2020

ľ

ĺ?ř
Právní forma dčetní ednoIky

Předmět podnikání

Pozn.

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2019

Název společnosti:

Podhůří Železných hor o.p.s.

Sídlo:

Maleč 48, 582 76 Maleč

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

IC:

274 94 373

Osnova
1.
1.1
1.2
I .3
I .4
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.10
3.11
3.11.1
3.12
3.13
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
6.
7.

Charakteristika a hlavní aktivity
Založení a charakteristika společnosti
Statutární orgán k 31. prosinci 2019
Podíly v jiných společnostech
Identifikace konsolidační skupiny
Učetní metody a obecné účetní zásady
Přehled významných účetních pravidel, postupů a způsobů oceňování
Okamžik uskutečnění účetního případu
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek
Zásoby
Pohledávky
Rezervy
Závazky z obchodního styku
Uvěry
Finanční pronájem
Daně
Daň z příjmu splatná
Přepočty cizích měn
Použití odhadů
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Vývoj počtu zaměstnanců, splatné závazky pojistného a daní
Dlouhodobý hmotný majetek
Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku
Přijaté dotace, tržby a doplnění informací o majetku a závazcích
Prokázání použití úspory na dani pro daňové účely
Soudní spory
Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Archivace

J4OLFČJ\

1. Charakteristika a hlavní aktivity
1.1 Založení a charakteristika společnosti
Obecně prospěšná společnost byla založena zakládací smlouvou podepsanou 12 zakladateli a
dne 27. 4. 2006 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci králové,
oddíl 0, vložka 128. Právní poměry obecně prospěšné společnosti se řídí podle zakládací
smlouvy a statutu obecně prospěšné společnosti, která navazují na obecně závazné předpisy
platné v Ceské republice.
Obecně prospěšná společnost bude v rámci hlavní činnosti poskytovat následující služby:
Koordinace rozvoje regionu Podhůří Zelezných hor ve všech oblastech
Rozvoj a propagace regionu Podhůří Železných hor ajeho turistického potenciálu
Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
Ochrana obrazu krajiny, sídel ajejich hodnot jako jediného základního prostředku pro
rozvoj turistického ruchu
Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
Služby při financování projektů k rozvoji regionu Podhůří Železných hor
Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Podhůří Železných hor
Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji
regionu Podhůří Železných hor
Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Podhůří Zelezných hor
Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
Zajišt‘ování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraji
Provoz IC koordinace a rozvoj
Posouzení projektů k rozvoji regionu Podhůří Zelezných hor
Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu
Podhůří Železných hor
Poradenská činnost
Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
Podhůří Železných hor
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obecně prospěšná společnost bude v rámci vedlejší doplňkové činnosti poskytovat následující
služby:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona
obory činnosti:
provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
-

-

-

Obecně prospěšná společnost realizuje tržby v České republice.

1.2 Statutární orgán k 31. prosinci 2019
Mgr. Jaromíra Valehrachová, Ph.D., ředitelka

Valná hromada MAS Podhůří Železných hor
Název subiektu
ZD Maleč
1.
2.
Ladislav Skaryd
ZDNová Ves—Víska
3.
Technická lesní správa Chotěboř, s.r.o.
4.
Dílna pro úpravu odpadů Maleč, s.r.o.
5.
Coprosys-Leonet, s.r.o.
6.
Jindřich Síp
7.
Lukáš Slanař
8.
Miloslav Cermák
9.
10. Malečská servisní, s.r.o.
11. Obecní lesy a zeleň Libice n. D., s.r.o.
12. Občanské sdružení Benediktus
13. Junior dům dětí a mládeže
14. FOKUS Vysočina, středisko Chotěboř
15. SDH Sloupno
16. TJ Sokol Maleč
17. TJ Sokol Chotěboř
18. TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře
19. TJ Sokol Víska
20. TJ Sokol Bezděkov
21. Město Chotěboř
22. Městys Libice nad Doubravou
23. Obec Nová Ves u Chotěboře
24. Obec MaIeč
25. Obec Jeřišno
26. Obec Cečkovice
27. Obec Víska
28. Obec Lány
29. Obec Sloupno
30. Obec Dolní Sokolovec
31. Obec Bezděkov
32. Obec Klokočov
33. Obec Rušinov
34. Tekis, s,r.o.
35. Leona Burkoňová
36. Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s.
37. Zážitkové a vzdělávací centrum Horní Mlýn, Chotěboř, z. s.
—

Správní rada
Ina. Tomáš Škaryd
Ladislav Skaryd
Ing. Vít Simon
Jindřich Šíp
Ing, Alice Fiedlerová
Radek Svoboda
Pavel Kubera
Ing. Miloš Uchytil
Ing. Karel Musílek
Dagmar Vaňková
Vladimír Pešek
Ondřej Capek

Dozorčí rada
Václav Venhauer
Ing. Zuzana Kolářová
Mgr. Věra Rípová
Ing. Martin Jindra
Ing. Roman Sadílek
Mgr. Markéta Krejčíková

Programový výbor
Název subjektů‘
Obec Maleč
Obec Jeřišno
Obec Bezděkov
Ladislav Škaryd
ZD Nová Ves Víska
Coprosys-Leonet
Junior— dům dětí a mládeže
FOKUS Vysočina
TJ Sokol Nová Ves u Ch.
—

Zástupce subjeĹ,
Ing. Karel Musílek
Dagmar Vaňková
Zdeněk Dvořák
Ladislav Skaryd
Ing. Roman Sadílek
Ing. Vladimír Jiša
Ing. Alena Jandová
Mgr. Anna Simonová
Pavel Kubera

Výběrová komise
Nizev subjektu
Městys Libice n. D.
Město Chotěboř
Jindřich Síp
ZD Maleč
Tekis
TJ Sokol Maleč
Občanské sdružení Benediktus

Zástupce subjtÚ‘
Václav Venhauer
Mgr. David Šafránek
Jindřich Síp
Ing. Vít Šimon
PhDr. Jiří Kirchner Ph.D.
Ing. Alice Fiedlerová
Ing. Martin Jindra

Kontrolní a monitorovací výbor
Název subjektu
Obec Víska
Obec Nová Ves u Ch.
TJ Sokol Chotěboř
TJ Sokol Víska
Miloslav Cermák

Zástupce subjektu
Ondřej Čapek
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1.3 Podíly v jiných společnostech
Obecně prospěšná společnost nemá podíl vjiné společnosti

1.4 Identifikace konsolidační skupiny
Obecně prospěšná společnost není součástí žádného konsolidačního celku.

2. Účetní metody a obecné účetní zásady
účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č.563!1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, jejich
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a
předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni k 3L 12. 2019.
Udaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.

TľA

3. Přehled významných účetních pravidel, postupů a způsobů oceňování
3.1 Okamžik uskutečnění účetního případu
Okamžik uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě
závazku, inkasu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, zjištění manka, schodku, přebytku či
škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajících z
vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce
nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující.

3.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než
jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobým
nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a
ocenění ve vyšší než 60 tis. Kč. Bez ohledu na výši ocenění jsou součástí dlouhodobého
hmotného majetku stavby včetně budov, základní stádo a tažná zvířata.
Za dlouhodobý nehmotný majetek, resp. dlouhodobý hmotný majetek se dále považuje
technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období
částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí předměty s dobou použitelnosti delší
než jeden rok a pořizovací cenou od I tis. Kč až do 40 tis. Kč. Předměty jsou považovány za
spotřební materiál a budou vyúčtovány okamžitě po jeho vydání do užívání nebo při jejich
nákupu do nákladů. Pořízení (vyřazení) drobného hmotného majetku se dále zaúčtuje do
podrozvahové evidence na účet 971 Drobný dlouhodobý hmotný majetek. O tomto majetku se
vede operativní evidence.
K 31. 12. 2019 má společnost v evidenci Drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové
hodnotě 428.642,50 Kč.
Ocenění
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách, resp. vlastními
náklady sníženými o oprávky.
Účetní a daňové odpisy
V následující tabulce jsou uvedeny účetní a daňové odpisové sazby dle jednotlivých
skupin majetku. Odepisování dlouhodobého majetku začíná následující měsíc po uvedení
majetku do užívání.

U CET NI ODPIS Y
POLOŽEK
1-1 cž 1-36
-1 c 2-80
3-1 až 3-44
1-1 až 4-22
-1 až 5-39
-1 až 6-9

Daňová odpisová
Skupina
1
2

3
4
5
6

U četní odpisová
Sazba
25,00%
16,70%
8,40%
5,00%
3,40%
2,00%

Dlouhodobý finanční majetek
Společnost nevlastní dlouhodobý finanční majetek.

Krátkodobý finanční majetek
K 31. 12. 2019 je stav hotovosti v pokladně 1.054 Kč. Společnost má zřízený běžný a spořící
účet u banky CSOB. Na běžném účtuje k31. 12. 2019 123,610,33 Kč, na spořícím účtuje
93.191,31 Kč.

3.4 Zásoby
Společnost neeviduje zásoby.

3.5 Pohledávky
Ocenění
Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě.
Položka B. H. 1. Odběratele obsahuje krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za splněné a
vyúčtované dodávky a služby odběratelům vyplývajících z obchodních závazkových vztahů.
K 31.12.2019 jsou krátkodobé pohledávky nulové hodnotě.
Stanovení výše opravných roložek a rezerv
Společnost netvoří opravné položky k problematickým pohledávkám podle zvláštního předpisu
ato zákona č.593!1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu.
Společnost netvoří opravné položky k pohledávkám.

3.6 Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů. u nichž je znám účel, je
pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum. k němuž vzniknou.
Tvorba rezerv se účtuje na vrub účtů nákladů, použití a rozpuštění ve prospěch výnosů.
Společnost v případě potřeby může tvořit definované zvláštním předpisem, a to zákonem č.
593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu.

Společnost nemá vytvořené rezervy.

3.7 Závazky z obchodního styku
Závazky jsou vykazovány v nominální hodnotě. a pro potřeby finančního výkaznictví jsou
vykazovány dle zbytkové splatnosti k datu sestavení účetní závěrky v položkách rozvaha B. II.
7. Dlouhodobé závazky, B. III. 1. Dodavatelé.
3.8 Uvěry a ostatní finanční výpomoci
Úvěry jsou vykazovány v zůstatkové hodnotě. Úroky jsou věcně a časově rozlišovány
zaúčtovány do výsledku hospodaření za účetní období, se kterým věcně a časové souvisí.
Společnost má zřízený kontokorentní bankovní úvěr. K 31. 12. 2019 nebyl úvěr čerpán.
Záruka v CSOB ke kontokorentnímu úvěru je ve výši 90.000 Kč a je účtována na 959 Ost.
dlouhodobé závazky.
—

3.9 Finanční pronájem
Finančním leasingem se rozumí finanční pronájem s následnou koupí pronajatého
dlouhodobého majetku po uplynutí sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem.
Vlastnictví majetku se převádí z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu hradí stanovené
platby v rámci platebního kalendáře, Splátky nájemného jsou po dobu pronájmu rovnoměrně
rozpouštěny do nákladů.
Společnost nemá v evidenci žádný pronajatý dlouhodobý majetek, který by byl pořízen na
leasing.

3.10 Výnosy a náklady
Na účtování nákladů a výnosů jsou vymezeny výsledkové účty, v jejichž rámci probíhá
narůstajícím způsobem během účetního období účtování, které vyjadřuje, jaké náklady na
činnost účetní jednotky byly vynaloženy ajakých výnosů bylo dosaženo.
Ke dni sestavení účetní závěrky obecně prospěšná společnost odděleně vykazuje náklady,
výnosy a výsledek hospodaření za hlavní činnost, náklady, výnosy a výsledek hospodaření za
hospodářskou činnost. V roce 2019 byla prováděna jen hlavní činnost.
Výnosy a náklady společnosti zachycuje do období, s nímž věcně a časově souvisí, tzn., účtuje
se na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené.
Náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišeny ve formě nákladů a
výdajů příštích období. Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, se časově rozlišují
ve formě výnosů a příjmů příštích období.
Nevýznamné a pravidelně se opakující daňové výdaje, popř. příjmy, které podle platných
účetních předpisů není nutné časově rozlišovat, se budou považovat za daňové náklady, popř.
výnosy.

3.11 Daně

3.11.1 Daň z příjmu splatná
Daň z příjmu za dané období se skládá ze splatné daně.
Splatná daň z příjmů za účetní období vychází z hospodářského výsledku běžného účetního
období, tj. ze zdanitelného zisku. Výsledek běžného účetního období je upraven připočtením
daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, nepodléhají dani z příjmů (nejsou
předmětem daně). Dále je upraven o slevy na dani a případné zápočty. Výpočet splatné daňové
povinnosti se provede na konci zdaňovacího období podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z
příjmu, ve znění pozdějších změn a doplňků. Závazek společnosti z titulu splatné daně je
vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky.
Společnost nemá daňové nedoplatky.

3.12 Přepočty cizích měn.
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní
banky. V roce 2019 neměla společnost účetní případy v cizích měnách.

3.13 Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady,
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky ana vykazovanou
výši nákladů a výnosů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité
odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v
následujících účetních obdobích.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
4.1 Vývoj počtu zaměstnanců, splatné závazky pojistného a daní
Obecně prospěšná společnost k 31. 12. 2019 zaměstnávala 2 zaměstnance, ztohoje 1 ředitel
společnosti (statutární orgán), osobní náklady, tzn. náklady mzdové, sociální a zdravotní
pojištění na zaměstnance činily za rok 2019 celkem I 166 tis. Kč, z toho 876 tis. Kč jsou
mzdové náklady a 290 tis. Kč jsou náklady na zákonné sociální pojištění.
K 31. 12. 2019 dosahovaly splatné ostatní daně výše 8 tis. Kč. Clenům statutárních a
kontrolních orgánů nebyly poskytnuty v účetním období roku 2019 žádné odměny, půjčky,
úvěry, záruky ani jiné požitky.

4.1.1 Spřízněné osoby
1. Město Chotěboř
2. Obec Maleč
3. Obec Nová Ves u Chotěboře
4. Obec Víska
5. Obec Jeřišno
6. Obec Čečkovice
7. ZD Maleč
8. Technická a lesní správa Chotěboř
9. TJ Sokol Maleč

10. TJ Sokol Chotěboř
II. TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře
12. CEKUS Chotěboř
Uskutečněné transakce
‚

Spriznena osoba
Město Chotěboř
Město Chotěboř
Obec Maleč
Obec Nová Ves u
Chotěboře
Obec Víska
Obec Jeřišno
Obec Čečkovice
Celkem

Doklad

Ucel

Částka
vKc
92.500

FV1912
Smlouva o
budoucí kupní
smlouvě
FV! 907
FV1908

Clenský příspěvek
Záloha na mobiliář
Geocyklotrasy
Clenský příspěvek
Clenský příspěvek

6.570

FVI91 I
FV1904
FV1902

Clenský příspěvek
Clenský příspěvek
Clenský příspěvek

1.880
2.650
840
129.910

20.000

470

4.2 Dlouhodobý hmotný majetek
Obecně prospěšná společnost vykazovala v Bilanci k 31.12.2019 jiný dlouhodobý hmotný
majetek ve výši 826 tis. Kč, oprávky kjinému dlouhodobému hmotnému majetku pak 808 tis.
Kč. Jedná se o hmotný majetek včetně jeho součástí, který byl pořízen v rámci projektu
„Geocyklotrasa „Z Chotěboře do Zelezných hor za kameny a vodou“
4.3 Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku (údaje v tis. Kč)
2019
O
Pohledávky celkem k 31. 12.
O
Se splatností do 90 dnů
O
nad 90 dnů
5
Závazky celkem k 31. 12.
5
splatností
90
dnů
do
Se
O
nad 90 dnů
Obecně prospěšná společnost neeviduje žádné závazky, které nejsou obsaženy v Bilanci k
31. 12. 2019.
4.4. Přijaté dotace, tržby a doplnění informací o majetku a závazcích, hospodářském
výsledku

Obecně prospěšná společnost za účetní období roku 2019 přijala provozní dotace od MMR
(1.365 tis. Kč). Obecně prospěšná společnost získala v účetním období v hlavní činnosti ost.
provoz. výnosy (dotace na odpis. majetku) 26 tis. Kč, z doplňkové činnosti O tis. Kč a 0,25 tis.
Kč úroků z vkladu na běžném účtu. Výsledek hospodaření byl dosažen z hlavní činnosti obecně
prospěšné společnosti. Při stanovení vlastní daňové povinnosti bylo postupováno dle platného
zákona o dani z příjmu, jsou posuzovány podmínky uplatnění 20, odst. 7 (daňová úspora), její
uplatnění, popř. dodanění dle data jejího vzniku. Výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši

-

y
\‚ ČL

25 tis. Kč (evidován v položce A.1I.1, Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení). HV za
rok 2018 ve výši -7 tis. Kč byl převeden na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých
let, který dosáhl k 31. 12. 2019 hodnoty 303 tis. Kč. Na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let byly dále převedeny zůstatky účtů 913 Ostatní fondy.
—

4.5 Prokázání použití úspory na dani pro daňové účely
Základ daně pro rok 2018:
Daňové úspora:
Císlo
faktury
F 19009
Celkem

23.829,4.527,Ucel

Prezentace Magazín Vysočina 2019

Castka v Kc
4.719
4.719

5. Soudní spory
Proti společnosti nebyly k datu účetní závěrky vedené soudní spory, společnost nevykazuje
žádné obdobné závazky.
6. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Vedení společnosti nejsou známy žádné významné události, které nastaly po rozvahovém dni a
které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti.
7. Archivace
Doklady jsou archivovány v papírové podobě v šanonech v pronajatých prostorech na adrese
Sladovnická 198, 583 01 Chotěboř.
8. Poskytnuté dary a veřejné sbírky
Společnost neposkytla dary ani nepořádala veřejné sbírky.

Výroční zpráva za rok 2019

Podhůří Železných hor, o. p.

S.

Maleč 48
PSČ 582 76
iČ 27494373
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1. Základní údaje o MAS
Platnék 31. 12. 2019
Obchodní jméno
Právní forma
Zápis do obchodního rejstříku

Podhůří Železných hor, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost
Vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O.
vložka 128.

Identifikační číslo
Sídlo společnosti
Druh obecně prospěšných služeb

27494373
Maleč 48, 582 76 Maleč
Koordinace rozvoje regionu Podhůří Zeleznýcli hor ve
všech oblastech
Rozvoj a propagace regionu Podhůří Zelezných hor a
jeho turistického potenciálu
Vytváření nových forem a možností ekonomického a
turistického využití krajiny
Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako
jediného záldadního prostředku pro rozvoj turistického
ruchu
Podpora multifunkčního zemědělství a ochraia
živottiího prostředí
Služby při financování projektů k rozvoji regionu
Podhůří Zekzných hor
Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji
regionu Podhůří Zelezných hor
Tvorba informační databanky ke shromáždění
informaci prospěšných k rozvoji regionu Podhůří
Zelezných hor
Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k
regionu Podhůří Zelezných hor
Příprava informačních a metodických materiálů a
školních pomůcek
Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu
kraje
Provoz IC koordinace a rozvoj
Doplňková činnost:
Poradenská a konzultační činnost
Provozování cestovní agentury
Pobočky v tuzemsku a zahraničí
Žádné
podíly
Významné
v jiných Zádné
společnostech
Webové stránky
www.podhurizeleznychhor.cz
Vedoucí pro SCLLD
Mgr. Jaromíra Valehrachová Ph.D.
Manažer MAS
Jana Baladová
Externí účetní
Bc. Iveta Pleskotová
—
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Území MAS Podhůří Železných hor

KIokoČo
Joflšno

Ruklnov
Čečkoylc.

Mal.Č

Lány

Noq,á Vos u Chotbboro

UNce nad Doubravou

.zd4kov

Sloupno

DomĚ Sokolovoc
Chotóboi

Llbko nad Doubravou

1.1 Profil MAS
Území Místní akční skupiny Podhůří Železných hor je venkovským regionem Kraje
Vysočina. Typické jsou malé vísky a obce, ukryté v kopcovitém terénu.
Místní akční skupina (dále MAS) Podhůří Zelezných hor se rozkládá na katastrálním území
13 obcí. Jsou to Chotěboř, Libice nad Doubravou, Maleč, Nová Ves u Chotěboře, Víska,
Cečkovice, Jeřišno, Klokočov, Rušinov, Lány, Bezděkov, Dolní Sokolovec a Sloupno. V roce
2019 měla naše MAS 37 členů. Počet obyvatel na území MAS k 1.1.2019 je 12 595 a jeho
rozloha činí 138,9 km
.
2

1.2 Účel MAS

‘‘-

rozvij ení spolupráce metodou LEADER mezi veřejným sektorem, podnikatelským
sektorem a sociálním a kulturním sektorem ve prospěch komunitně vedeného místního
rozvoje,
propagace území na úrovni regionální, národní i mezinárodní,
plnění zájmů území, které jsou v souladu s plněním cílů strategie TVĺAS, zajišt‘ování
k Lomu potřebných finančních, lidských, infonnačnícli a dalších zdrojů.

3

1.3 Hlavní aktivity a jiné dlouhodobé činnosti
Standardizace MAS naplňování principů a podmínek standardizace, příprava na
realizaci
‘Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2016-2023 (SCLLD)
Příprava a realizace výzev z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálních
operačního programu, OP životní prostředí, OP zaměstnanost
r Animační aktivity školských zařízeni v rámci OP VVV
Realizace projektu Zlepšení řídících a admirtistrativních schopností MAS PZH v rámci
SCLLD
Y Dotační podpora projektů na území MAS
informace a konzultace pro žadatele a realizátory v rámci realizace SCLLD
Zajišťování administrace SCLLD
Zpracování rozvojových strategií
Koirnmikace se subjekty a partnery v území MAS
> Propagace území MAS v oblasti cestovního ruchu
Zpracování rozvojových dokumentů spolku, hlavně Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území spolku SCLLD, Strategické plány LEADER, programové
rámce aj.,
.
Aktivní spolupráce jednotlivých členů spolku a spolupráce s dalšími partnerskými
spolky, fyzickými a právnickými osobami,
r
Spolupráce s dalšími místními akčními skupinami v CR i zahraničí,
Y
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
r
Péče o přirozený ráz venkova
‘
Posílení místního ekonomického prostředí a z šení zaměstnanosti ve všech odvětví
výroby,
Ochrana a péče o krajinu CHKO Zelezné hory
? Zachování a podpora kulturního dědictví ve vazbě na cestovní ruch
Propagace obnovy venkova
Zhodnocení přírodního dědictví,
#Kontakt mezi žadateli a zpracovateli projektů,
‘Konzultace problematiky výzev se žadateli,
Naplňování cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
‘
Provádění administrativních činností spojených s příjmem, výběrem a kontrolou
projektů předkládaných žadateli o podporu zjednotlivýclm operačních programů
‘-

—

—

—

Kancelář MAS je otevřena široké veřejnosti po celý týden. Konzultace je možné domluvit
předem na základě předem sjednaného termínu s konkrétním pracovníkem kanceláře, kdykoli
dle potřeby.

1.4 Informace o minulém vývoji společnosti
Obecně prospěšná společnost Podhůří Železných hor byla založena zakládací smlouvou a
následně cine 27. 4. 2006 zapsána v rejstříku o. p. s. u Krajského soudu v Hradci Králové.
Právní poměry obecně prospěšné společnosti se řídí podle zakládací smlouvy obecně
prospěšné společnosti Podhůří Zelezných hor, Statutem Podhůří Zelezných hor, O. p. s. a dle
obecně závazných předpisů platných v Ceské republice.
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2. Orgány MAS
2.1 Statutární orgán
Mgr. Jaromíra Valehrachová. Ph.D., ředitelka

2.2 Valná hromada MAS Podhůří Železných hor
Název subjektu
1.
1
3.
4.
5.
6.
‘7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2
2
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Sektor

ZD Maleč
Ladislav Škaryd
ZD Nová Ves Víska
Technická lesní správa Chotěboř, s.r.o.
Dílna pro úpravu odpadů Maleč, s.r.o.
Coprosys-Leonet, s.r.o.
Jindřich Šíp
Lukáš Slanař
Miloslav Čermák
Malečská servisní, s.r.o.
Obecní lesy a zeleň Libice n. D., s.r.o.
Občanské sdružení Benediktus
Junior dům dětí a mládeže
FOKUS Vysočina, středisko Chotěboř
SDH Sloupno
TJ Sokol Maleč
TJ Sokol Chotěboř
TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře
T.J Sokol Víska
TJ Sokol Bezděkov
Město Chotěboř
Městys Libice nad Doubravou
Obec Nová Ves u Chotěboře
Obec Maleč
Obec Jeřišno
Obec Čečkovice
Obec Víska
Obec Lány
Obec Sloupno
Obec Dolní Sokolovec
Obec Bezděkov
Obec Klokočov
Obec Rušinov
Tekis, sr.o.
Leona Burkoňová
Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s.
Zážitkové a vzdělávací centrum Horni Mlýn, Chotěboř, z. s.
—

—

ekonomický
ekonomický
ekonomický
ekonomický
ekonomický
ekonomický
ekonomický
ekonomický
ekonomický
ekonomický
ekonomický
neziskový
neziskový
neziskový

neziskový
neziskový
neziskový
neziskový
neziskový
neziskový
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
veřejný
ekonomický
ekonomický
neziskový
neziskový
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2IJ

2.3 Správní rada
Ing. Tomáš Škaryd
Ladislav Škaryd
Ing. Vít Šimon
Jindřich Šíp
Ing. Alice Fiedlerová
Radek Svoboda
Pavel Kubera
Ing. Miloš Uchytil
Ing. Karel Musílek
Dagmar Vaňková
Vladimír Pešek
Ondřej Čapek

2.4 Dozorčí rada
Václav Venhauer
Ing. Zuzana Kolářová
Mgr. Věra Rípová
Ing. Martin Jindra
Ing. Roman Sadílek
Mg Markéta Krejčíková

2.5 Programový výbor
Název subjektu
Obec Maleč
Obec Jeřišno
Obec Bezděkov
Ladislav Škaryd
ZD Nová Ves Víska
Coprosys-Leoiet
Junior důra dětí a mládeže
FOKUS Vysočina
TJ Sokol Nová Ves u Ch.
—

—

Zástupce subjektu
Ing. Karel Musílek
Dagmar Vaňková
Zdeněk Dvořák
Ladislav Skaryd
Ing. Roman Sadílek
Ing. Vladimír Jiša
Ing. Alena Jandová
Mgr. Anna Simonová
Pavel Kubera

veřejný
veřejný
veřejný
ekonomický
ekonomický
ekonomický
neziskový
neziskový
neziskový

2.6 Výběrová komise
Název subjektu
Městys Libice n. D.
Město Chotěboř
Jindřich Šíp
ZD Maleč
Tekis
TJ Sokol MaIeč
Občanské sdružení Benediktus

Zástupce subjektu
Václav Venhauer
Mgr. David Safránek
Jindřich Šíp
Ing. Vít Šimon
PhDr. Jiří Kirchner Ph.D.
Ing. Alice Fiedlerová
Ing. Martin Jindra
6

Sektor
veřejný
veřejný
ekonomický
ekonomický
ekonomický
neziskový
neziskový

2.7

Kontrolní a monitorovací výbor

Název subjektu

Obec Víska
Obec Nová Ves u Ch.
TJ Sokol Chotěboř
TJ Sokol Víska
Miloslav Čermák

Záshipce subjektu

Sektor

Ondřej Čapek
Andrea Culková
Radek Svoboda
big. Miloš Hejduk
Miloslav Cerrnák

veřejný
veřejný
neziskový
neziskový
ekonomický

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) byla schválená řídícím orgánem
13.1.2017. Součástí SCLLD je Akční plán, zde jsou uvedené operační programy, z kterých
bude MAS čerpat a odsouhlasené finanční prostředky do roku 2023. Realizace SCLLD je
financována multifondově, a to z následujících operačních programů:
IROP Integrovaný regionální operační program, PRV Program rozvoje venkova, OPZ
Operační program Zaměstnanost, OPZP Operační program Zivot.ní prostředí.
—

—

—

—

3.1 Financování v území MAS
Dotační finanční prostředky jsou rozdělovány dle pravidel a finančních plánů definovaných
ve Strategii komunitně vedeného niístního rozvoje (SCLLD) schválené MMR dne 13.1. 2017
a jejích změn schválených 28.3.2018, 4.10.2018 a 6.3.2019. SCLLD je přístupná na
webových stránkách MAS a ve fyzické podobě v Kanceláři MAS.
3.2. Přehled činností

MAS Podhůří Železných hor v období od 1.1.2016 do 31.12.2023 realizuje projekt podpořený
z IROP s názvem Provozní a animační činnost MAS Podhůří Zelezných hor s celkovými
způsobilými
výdaji
9 535
642
Kč.
číslo
Registrační
projektu
CZ .06.4.59/0.0/0.0/15003/0001765. Tento projekt slouží k zajištění chodu kanceláře ve
vztahu k realizaci SCLLD, vyhlašování a administraci výzev z operačních programů. V roce
2019 nám bylo schválené i rozšíření tohoto projektu pro období září—prosinec 2023 S
celkovými
způsobilými
490 000
náklady
Kč
registračním
pod
číslem
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00l 1903.
Hlavní činností MAS je realizace cílů SCLLD dle její schválené verze a schválených dodatků.
3.3 Seznam vyhlášených výzev v roce 2019

Operační
program
OPŽP
OPŽP
OPŽP
PRV
OPZ
OPZ

Název výzvy
Výsadba dřevin
Protierozní opatření
Realizace sídelní zeleně I a II
Výzvač.4
Proroclinná opatření příměstské tábory
Komunitní centra
—
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Částka dotace v Kč
6 681 000,5 000 000,5 000 000,4159351,2 438 625,3 100 000,-,,

OLEČ!w.

I OPZ

I Zaměstnanost v regionu I.

I

2 252 488J

3.4 Plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje za období 2015—
2023
U podopatření SCLLD 13.1. byly vyhlášeny 2 výzvy OPZ, do kterých se přihlásily celkem
dva projekty, jeden na sociální služby, druhý na další programy v oblasti sociálního
začleňování, oba jsou v realizaci. V OPZ byla vyhodnocena výzva v rámci podopatření 30.1.
na sociální podnikání a byla vyhodnocena výzva na prorodinná opatření. Do obou výzev se
přihlásil a byl doporučen k financování 1 projekt. Oba jsou v realizaci. V roce 2019 byla
otevřena výzva OPZ na Prorodinná opatření II., přihlásil se jeden projekt s příměstskými
tábory, který je odeslán pro ZoZ. V rámci 13.1 byla dále v roce 2019 vyhlášená výzva na
Zaměstnanost, do které se přihlásili 2 projekty, které byly odeslány k ZoZ. Ve výzvě OPZ na
komunitní centra byl podán projekt, který byl odeslán k ZoZ.
Finanční alokace OPZ byla téměř vyčerpána,

zůstalo cca

‘700 tis Kč.

V rámci výzvy IROP na opatření 5.3. byl realizován projekt dopravního auta v obci Maleč,
projekt je finančně ukončen ze strany IROP. Byly vyhodnoceny další dvě výzvy [ROP jedna v
podopatření 35. 4. zaměřená na bezpečnost dopravy, kde se přihlásily tři projekty na budování
chodníků, jeden byl stažen žadatelem, dva byly finančně ukončeny ze strany IROP. Druhá
výzva byla v podopatřcní 29. 1. na předškolní vzdělávání, kde se přihlásil jeden projekt na
vytvoření zázemí pro dětskou skupinu a získal právní akt, nyní je v realizaci.
Byly vyhlášeny další 3 výzvy ROP, a to v podopatřerii 13.1. na podporu sociálního
začleňování, 35. 4 bezpečnost dopravy a 30.1. na sociální podnikání. Do každé výzvy se
přihlásilo po jednom projektu, první je v realizaci, další dva jsou finančně ukončeny ze strany
IROP. Byly vyhlášeny 2 výzvy IROP podopatření 2.1. Komunitní centra a opatření 12.1.
Inovace školních výukových programů. Do každé výzvy se přihlásily 2 projekty, které byly
MAS doporučeny k financování a nyní jsou v realizaci.
-

-

Finanční alokace IROP je téměř vyčerpána, čekánie, zda nám budou relokovány další finanční
prostředky a dle toho vyhlásíme poslední výzvu ROP.
V PRV jsme vyhlásili výzvu č. 1, kde bylo otevřeno 7 fichí. Přihlásilo se 13 projektů do 3
fichí, 11 bylo vybráno MAS, z toho třem byla ze strany RO SZIF ukončena administrace z
důvodu nedodání povinné přílohy, 1 projekt byl ukončen z důvodu neoprávněnosti žadatele.
Ostatní byly již realizovány. Následně jsme vyhlásili výzvu č. 2 PRV s jedinou fichí, kde se
přihlásily 3 projekty, všechny již ukončily realizaci. Výzva č. 3 z PRV byla z technických
důvodů stornována. Zatím poslední vyhlášená výzva PRV je č. 4, do které se přihlásilo
celkem 11 projektů, všechny byly ze strany MAS doporučeny k financování,jediornu již byla
ze strany SZIF ukončena administrace z důvodu neoprávněnosti žadatele.
Dle výsledků střednědobé evaluace byly navrženy změny v PRV ponechat zbývající alokaci
ve ficlii pro nezemědělské činnosti a všechny ostatní finanční prostředky převést do nově
vyhlašovaného Clánku 20
podpora infrastruktury obcí. Změna byla odsouhlasena
relevantními orgány MAS a v prosinci 2019 předložena RO PRV ke schválení.
—

—

Byly vyhlášeny 4 výzvy OPŽP z oblasti: veřejná zeleň, výsadby v CHKO a protierozní
opatření. K 31.12. 2019 jsou tři stále otevřeny, přičemž jedna byla sice uzavřena (bez
projektu), ale byla vyhlášena opakovaně s příznivějšími podmínkami pro případné žadatele.
8

Dle výsledků střednědobé evaluace byly navrženy změny v PRV ponechat alokaci ve fichi
pro nezemědělské činnosti a všechny ostatní finanční prostředky převést do nově
vyhlašovaného Clánku 20
podpora infrastruktury obcí. Změna byla odsouhlasena
relevantními orgány MAS a v prosinci 2019 předložena RO PRV ke schválení.
—

3.5. Podrobný přehled činnosti MAS v roce 2019
Leden
Uspořádání semináře k výzvě č. 7 IROP Inovace školních výukových programů
Výběrová komise k výzvě Č. 4 z OP Zaměstnanost sociální začleňování
Příprava a otevření výzvy č. 4 PRV
Seminář k výzvě Č. 4 PRV
Krajské setkání MAS Ledeč nad Sázavou
Jednání Programový výbor
Příprava podkladů ke zpracování Mi d-term. evaluace
2 x článek do místního periodika ECHO
Vypracování výroční zprávy za rok 2018
Aminace škol
—

—

—

Únor
Krajské setkáni Telč školení k tvorbě Mid-term evaluace
Konzultace na AOPK v Havlíčkově Brodě projekty připravované do výzev z OPZP
Jednání Valná hromada MAS
Veřejné projednání potřeb území s obyvateli MAS k Mid-term evaluaci
Rozhovory s obyvateli v území k Mid-term evaluaci
Zpracování části A v Mid-term evaluaci
Zpracování případových studií s příjemci dotací (podklad k Mid-tenn evaluaci)
Tvorba dotazníků pro obyvatele, k zjištění potřeb území (podklad k Mid-term evaluaci a nové
strategii)
2 x článek do místního periodika ECHO
Anitnace škol
—

—

—

Březen
Příprava projektu Lavičky po vrstevnici

Příprava projektu Pohádky z Chotěbořska žádost o finanční příspěvek u Ceské poj išťovny
Krajské setkáni MAS Dubovice
Poradenství při přípravě podání žádostí do 4. výzvy z PRV
Seminář pro žadatele k výzvě z OPZ
Seminář OPZP v Praze
Hodnocení projektů z výzvy č. ‘7 a 8 IROP
Zpracování a podáiií žádostí do výzvy na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina
Evaluace část B
Realizace rozhovorů k evaluaci s žadateli z případových studií
2 x článek v místním periodiku ECHO
Animace škol
—
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Duben

Projednání projektu Lavičky po vrstevnici s obyvateli Pečovatelského domu Chotěboř
Konzultace proj ektový ch zárnrů z OPZP ve Vísce
Výběrová komise k projektům ze 7 a 8 výzvy ROP a 4 výzvy PRV
Jednání Prograniový výbor
KS Medličky. seminář k evaluaci a informace z Krajského úřadu Vysočina
Dokončení evaluace část C a shrnutí
Evaluace předání nadřízeným orgánům MAS
Animace škol
Clánek do místního periodika ECHO
-

—

Květen

Seminář pro žadatele ke třem výzvám z OPZP
Terénní konzultace pro žadatele OPZP
Případová studie spolupráce s MPSV projekt Krámek s dobrotami
Kontrolní a monitorovací výbor schválení Mid-term evaluace
Leaderfest v Zatci prezentovali jsme sociální projekt Krámek s dobrotami
Zpracování Zádosti o průběžnou platbu
Clánek v místním periodiku ECHO vyhodnocení dotazníkového šetření
Animace škol
—

—

—

—

—

Červen
Schválení Mid-term evaluace na MMR, naše MAS byla schválená mezi 25 prvními z celé ČR
KS MAS v Havlíčkově Brodě semináře k operačním programům a CLLD
Animace škol
Programový výbor schválení výzvy č. 6 z Operačního programu Zaměstnanost
Konference MZP ke změnám klimatu
Poskytování konzultací žadatelům k doplňování žádostí k PRV
Výběrová komise výběr projektů z Výzvy č. 5 OPZ
Správní rada změna statutu, schválení výroční zprávy a rozpočtu společnosti
Valná hromada— schválení výroční zprávy a rozpočtu společností
Předání projektu Lavičky po vrstevnici městskému architektovi Chotěboř
Clánek do místního periodika ECHO
—

—

—

—

Červenec
Jednáni se zástupcem MPO na Krajském úřadě v Jihlavě k zavádění vysokorychlostního
internetu v obcích
Administrativní pomoc žadatelům při zpracování Monitorovací zprávy v PRV
Exkurze u MAS na Slovensku ukázka projektů financovaných z dotačních titulů
Natáčeni reportáže ve spolupráci s MPSV ukázkový projekt Krámek s dobrotami
Animace škol
—

—

Srpen

Výběrová komise —jednání k výběru projektu z ROP
Konzultace se starosty na obcích k přípravě projektů do Čl. 20
Animace škol
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Otevření výzvy č. 6 z OPZ
Září
Seminář k OP Zaměstnanost v Praze
Seminář pro žadatele k Výzvě Č. 6 z OPZ
Programový výbor —jednání ke schválení projektu a Výzvy Č. 7 z OPZ a Výzvy č. 4 z OPŽP
Setkání neziskových organizací v Chotěboři na naší MAS
Prodloužení otevřeni výzev č. 1 a Č. 2 z OPZP
Otevření Výzvy č. 7 z OPZ
Clánek do místního periodika ECHO
Animace škol
Ríjen
Účast na Národní konferenci Venkov v Klášteře Teplá
Seminář iia AOPK v Havlíčkově Brodě k výzvám z OPZP
Seminář Cirkulární ekonomika v Praze
Seminář pro žadatele k Výzvě Č. 7 z OPZ
KS Zďárské vrchy seminář k IROP, OPZP a PRV
Dny medu dvoudenní výstava místních včelařů, organizační pomoc
Vyhlášení výzvy č. 4 z OPZP
Clánek do místního periodika ECHO
Animace škol
—

—

Listopad
Setkání se starosty k projednáni záměrů do Či. 20 z PRV
Kulatý stůl pracovní skupiny podnikání Praha
Příprava prezentace a dekorace stánku MAS k projektu Krámek s dobrotami pro konferenci
CLLD v Bruselu
Konzultace s žadateli k Výzvě Č. 6 a Č. 7 z OPZ
Programový výbor schválení projektů a nastavení kritérií do Fichí
Příprava podkladů ke schválení programových rámců PRV ve Strategii
Vahiá hromada NS MAS v Hradci nad Moravicí
Seminář k provozním nákladům MMR Praha
Výběrová komise výběr projektů z Výzvy č. 6 a Č. 7 z OPZ
Animace škol
Ctánek do místního periodika ECHO
—

—

—

—

Prosinec
Brusel konference CLLD prezentace naší MAS příklad dobré praxe při spolupráci se
žadatelem speciální cena komise
Učast na Kontrolním výboru MěU Chotěboř konzultace k připravovaným výzvám
KS MAS v Havlíčkově Brodě
Seminář k účetnictví u o.p.s. a MAS Havlíčkův Brod
Clánek v HB deníku k prezentaci naší MAS v Bruselu
Konzultace s žadateli k podání žádostí do výzev z OPZP
0
.oLEČN
Animace škol
—

—

—

—

—

—
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4. Animace škol
MAS úspěšně dokončila další vlnu projektů Zlepšení řídicích a administrativních schopností
zaměřenou na podporu základních a mateřských škol na území MAS. Jedná se o tzv. Sablony
pro ZS a MS I., které jsou financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
2014-2020.
Prostřednictvím tohoto projektu nabízí MAS bezplatné konzultace Šablon a provází žadatele
od podání žádosti, přes monitorovací zprávy, dokládání výstupů aktivit až po podání
závěrečné zprávy a finančního vypořádání.
Zároveň v tomto roce začala administrovat další projekty podané do tzv. Sabfon II. Celkem
MAS vede 8 projektů (MS Víska. MS Chotěboř, ZS Buttulova, ZS Smetanova. ZS Ma]eč,
Základní a praktická škola Chotěboř 2 projekty, SVC Junior).
—

5. Další činnost
Průběžně jsme poskytovali konzultační podporu realizátorům projektů schváleným přes MAS
Vedli jsme bakalářskou práci studentky Polytechnické školy Jihlava na téma
jako produkt cestovního ruchu, kterou studentka následně úspěšně obhájila.

—

Libická stezka

Připravili jsme propagační tabule „Naše krajina“ a „Motýli Železných hor“ pro interaktivní
vzdělávací prvek ‚inspirovat“ prezentovaný na Dnech medu a následně vystavený
v Komunitním centru Chotěboř
Připravili jsme propagační materiály prezentující naší MAS a její úspěšný projekt Krámek
s dobrotami v české i anglické verzi
Upravovali jsme webové stránky
Založili jsme účet na sociální síti Facebook
Vedoucí MAS se stala členkou pracovní skupiny zřizované při NS MAS zaměřené na
podnikání

6. Hospodaření MAS
6.1 Hospodaření dle středisek
Středisko
GEO
}{C
MJ\4R

Náklady
53.424,57.223,83
1.431.443,30

Výnosy
26.712,125.945,33
1.364.840,43

VH
-26.712,68.721,50
-66.602,87

6.2 Vývoj počtu zaměstnanců, splatné závazky pojistného a daní
Obecně prospěšná společnost k 31. 12. 2019 zaměstnávala 2 zaměstnance, z toho je 1 ředitel
společnosti (statutární orgán), osobní náklady, tzn. náklady mzdové, sociální a zdravotní
pojištění na zaměstnance činily za rok 2019 celkem 1 166 tis. Kč, z toho 876 tis. Kč jsou
mzdové náklady a 290 tis. Kč jsou náklady na zákonné sociální pojištění.
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K 31. 12. 2019 dosahovaly splatné ostatní daně výše 8 tis. Kč. Členům statutárních a
kontrolních orgánů nebyly poskytnuty v účetním období roku 2019 žádné odměny, půjčky,
úvěry, záruky ani jiné požitky.

6.3 Dlouhodobý hmotný majetek
Obecně prospěšná společnost vykazovala v Bilanci k 31.12.2019 jiný dlouhodobý hmotný
majetek ve výši 826 tis. Kč, oprávky kjinému dlouhodobému hmotnému majetku pak 808 tis.
Kč. Jedná se o hmotný majetek včetně jeho součástí, který byl pořízen v rámci projektu
„Geocyklotrasa „Z Chotěboře do Zelezných hor za kameny a vodou“

6.4 Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku (údaje v tis. Kč)
2019
Pohledávky celkem k 31. 12.
O
Se splatností do 90 dnů
O
nad 90 dnů
O
Závazky celkem k 31. 12.
5
Se splatností do 90 dnů
5
nad 90 dnů
O
Obecně prospěšná společnost neeviduje žádné závazky, které nejsou obsaženy v Bilanci k
31. 12. 2019.

6.5 Stavy fondů
Společnost eviduje fondy na účtu 913 Ostatní kapitálové fondy. Během roku 2019 byl
zůstatek na tomto účtu v celkové výši 413.14‘7, na doporučení pana auditora převeden na
účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta, neboť zůstatek tohoto účtu nemá žádné
opodstatnění.
-
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