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1. Představení MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Místní akční skupina Litomyšlsko se začala formovat na základě principů metody Leader v roce 2006 a 
na začátku roku 2007 byla zapsána do Rejstříku obecně prospěšných společností.  
 
Místní akční skupina Litomyšlsko byla založena šestnácti zakladateli, rozkládá se na území působnosti 
38 obcí a 2 měst a zaujímá plochu o velikosti 386,038 km2.  
 
Území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. zahrnuje celkem těchto 40 obcí: 
Benátky, Bohuňovice, Bor u Skutče, Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Desná, Dolní Újezd, 
Hluboká, Horky, Horní Újezd, Chmelík, Chotěnov, Chotovice, Janov, Jarošov, Litomyšl, Lubná, Makov, 
Morašice, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Osík, Perálec, Poříčí u Litomyšle, Proseč, Příluka, 
Řídký, Sebranice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč, 
Vlčkov, Zderaz. 
 
Území MAS Litomyšlsko sdružuje převážně obce do 500 obyvatel. Pouze malou část tvoří obce s 500 – 
1000 obyvateli a obce nad 1000 obyvatel. Dále do území MAS patří dvě města. Společnou 
charakteristikou tohoto území je převažující část obcí do 500 obyvatel, které se potýkají se shodnými 
či podobnými problémy jako je nedostatečná dopravní obslužnost, vzdálenost větších měst, 
nedostatek zejména kvalitních pracovních příležitostí, což způsobuje odchod mladých lidí za prací do 
měst, je zde málo  kulturních, sportovních zařízení a služeb nejen pro obyvatele tohoto území, ale i 
pro turisty, což zabraňuje rychlejšímu rozvoji cestovního ruchu. 

 
Mapa – území působnosti MAS Litomyšlsko 
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2. Orgány společnosti  
 
ZAKLADATELÉ 

MAS Litomyšlsko byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 25. 10. 2006. Zakladateli společnosti 
jsou: 
Město Proseč 
Obec Horky 
Obec Bohuňovice 
Obec Sedliště 
Obec Trstěnice 
Obec Cerekvice na Loučnou 
Zemědělské družstvo Růžový palouček 
Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl 
Farní charita Nové Hrady u Skutče 
Rudolf Skřivan 
Stavební sdružení Boštík s.r.o. 
Zemědělské družstvo Sloupnice 
Zemědělské družstvo Dolní Újezd 
Farní charita Litomyšl 
Miloš Macek 
Mikroregion Litomyšlsko 
 
 

ŘEDITEL 
Statutárním orgánem společnosti je ředitel, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele 
volí, jmenuje a odvolává správní rada.     
Ředitelem společnosti byla dne 24.3.2011 jmenována manažerka MAS Litomyšlsko Ivona Opletalová. 
 
 Jméno 

ředitel Ivona Opletalová 
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SPRÁVNÍ RADA 

Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Správní rada má 9 členů. Funkční období členů 
správní rady je tříleté.  
 
Složení správní rady: 

 Jméno zastupující subjekt Veřejný/soukromý 
sektor 

předseda Ing. Martin Novák Obec Proseč VS 

člen Silvie Dvořáková Miloš Macek SS 

člen Ing. Jan Pechanec Zemědělské družstvo Dolní Újezd  SS 

člen Ing. Oldřich 
Vašina 

Zemědělské družstvo se sídlem ve 
Sloupnici SS 

člen Bc. Petr Faltys Stavební sdružení Boštík s.r.o. SS 

člen Luboš Šplíchal Zemědělské družstvo chovatelů a 
pěstitelů Litomyšl SS 

člen Jiří Bartoš Obec Poříčí u Litomyšle VS 

člen Jan Sigl Obec Trstěnice VS 

člen Mgr. Vlasta 
Macková Obec Sedliště VS 
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DOZORČÍ RADA 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, členy dozorčí rady jmenují a odvolávají zakladatelé. 
Dozorčí rada je tvořena třemi členy a její funkční období je tříleté.  
 
Složení dozorčí rady: 
 jméno zastupující subjekt Veřejný/soukromý sektor 

předseda Ing. Michal Kuře ZD Růžový palouček SS 

člen Ing. Josef Abraham Obec Cerekvice nad Loučnou VS 

člen Marie Burešová ZO ČSOP 44/03 SS 
 
 
VÝBĚROVÁ KOMISE 

Výběrová komise provádí hodnocení a výběr projektů, je jmenována správní radou. Komise má 9 
členů, funkční období je tříleté.  
 
Složení výběrové komise: 

  jméno zastupující subjekt Veřejný/soukromý 
sektor 

předsedkyně Ing. Martina 
Červinková Rudolf Skřivan – hřebčín Suchá SS 

místopředseda Ing. Jan Šilar Farní charita Nové Hrady SS 

člen Jaroslav Kysilka JaFis s.r.o. SS 

člen Ing. Jan Andrle ZD Morašice SS 

člen Pavel Jílek Stavební sdružení Boštík s.r.o. SS 

člen František Mokrejš Obec Horní Újezd VS 

člen Jiří Storoženko Obec Cerekvice nad Loučnou VS 

člen Ing. Jaroslav Vaňous ZD Sloupnice SS 

člen Petr Kupka ZD Sloupnice SS 
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PROGRAMOVÝ VÝBOR 
Programový výbor je tvořen třemi členy, kteří jsou voleni správní radou. Programový výbor 
zpracovává SPL, schvaluje výběrová kritéria, schvaluje výběr projektů.   
 
Složení programového výboru:  
  jméno zastupující subjekt VS/SS 

předseda Milada Drahošová Obec Perálec VS 

člen Jan Řebíček DiS. TJ Sokol Proseč SS 

člen Ing. Milan Nádvorník Středisko potravinové pomoci - NADĚJE  SS 
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3. Přehled činností MAS Litomyšlsko o.p.s. v roce 2011 
 
Realizace SPL  a změny související s Pravidly pro Opatření IV.1.1 a pro Opatření IV.1.2 

 Administrace projektů z 1., 2., 3. a 4. výzvy 
 Administrace 4. výzvy 
 Monitoring realizovaných projektů 
 Monitoring činnosti MAS 
 Změny v souvislosti s novelou zákona o obecně prospěšných společnostech 
 Změny SPL 
 Změny Fichí 
 Změny preferenčních kritérií 
 Evaluace a střednědobé hodnocení činnosti MAS  
 Žádosti o proplacení  
 Příprava a vyhlášení 5. výzvy MAS Litomyšlsko 
 Kontrola SZIF 
 Hodnocení MAS – MZe, SZIF 
 Vytvoření pracovní skupiny 

 
Jednání orgánů MAS Litomyšlsko o.p.s. 

 Jednání zakladatelů 
 Jednání správní rady 
 Jednání programového výboru 
 Jednání dozorčí rady 

 
Spolupráce v rámci KS MAS PK, NS MAS ČR, spolupráce s dalšími MAS 

 Účast na jednáních, výsledky 
 
Realizace dalších projektů nad rámec SPL 

 Mobiliáře do obcí regionu 
 Vitrína MAS 
 Chceme čistý les 
 Infoplakát 
 Vytvoření 13 pracovních míst v regionu MAS Litomyšlsko 
 Projekt Nejlepší mateřská školka regionu MAS Litomyšlsko 
 Příprava Zpravodaje MAS Litomyšlsko 
 Publicita realizovaných projektů 
 Regionální značka 
 Infoleták pro zemědělce 
 Semináře o dotačních možnostech  

 
Prezentace a propagace MAS Litomyšlsko 

 Propagační materiály 
o Infoplakát 
o Leták MAS Litomyšlsko 
o Webové stránky 
o Zpravodaj MAS 
o Zpravodaje obcí regionu MAS 
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o PF 2012 – spojeno s propagací ruční práce – kalendář na zeď 
o Kalendář SOTM – umístění loga a reklamy MAS Litomyšlsko  
o Publicita realizovaných projektů  
 

 Prezentace a účast MAS na různých akcích 
o Účast na jednání KS MAS PK – únor 2011, Pardubice 
o Účast na jednání NS MAS ČR – duben 2011,  MZe, Praha 
o Umístění banneru na Leaderfestu 2011 – květen 2011, Štramberk 
o Země živitelka, prezentace na stánku Pardubického kraje - srpen 2011, České Budějovice 
o Vesnice roku 2011 – srpen 2011, Poříčí u Litomyšle 
o Slavnostní otevření střelnice na Džbánovci , MS Březina – září 2011 
o Účast na jednání Celostátní síť pro venkov – říjen 2011 
o Účast na konferenci Venkov – listopad 2011, Sedlčany 
o Účast na výjezdním semináři do MAS Posázaví – listopad 2011, Benešov 

 
Školení, semináře pro MAS 

o Školení RO SZIF – únor 2011, Hradec Králové 
o Seminář „Problematika inovací v mikroregionech“ – listopad 2011, Pardubice 
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4. Realizace SPL a změny související s Pravidly pro Opatření IV.1.1 a pro Opatření 
IV.1.2 

 
 
1)  ADMINISTRACE 1., 2., 3., 4. VÝZVY 

 
V roce 2011 byla vyhlášena 4. výzva k příjmu žádostí o dotaci a byly realizovány a administrovány 
projekty z 1., 2. a 3 výzvy z roku 2009 a 2010.  
 
Administrace 4. výzvy 
Administrace žádostí o dotaci je rozdělena do jednotlivých postupů, upravených PRAVIDLY, kterými 
se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje 
venkova ČR na období 2007 – 2013. 
Základní administrativní postupy: 

-   Příprava podkladů a dokumentů k vyhlášení výzvy 
-   Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci 
-   Konzultace projektových záměrů a rozpracovaných projektů s žadateli 
-   Podpora žadatelům při zpracování žádostí o dotaci 
-   Administrativní kontrola přijatých žádostí 
-   Výběr projektů – hodnocení Výběrovou komisí  
- Předání projektů na RO SZIF HK, zaregistrování vybraných žádostí o dotaci  
- Odstranění nedostatků v žádostech o dotaci a povinných přílohách (tzv. chybníky) – 

konzultace s žadateli při odstranění chyb 
- Cca 6 měsíců od podání žádosti o dotaci jsou úspěšní žadatelé vyzvání k podpisu 

Dohody o dotaci 
 
4. výzva byla vyhlášena  20.4.2011 – 13.5.2011. Celkem bylo v termínu pro příjem žádostí přijato 20 
projektů, 19 projektů bylo zaregistrováno a hodnoceno. K hodnocení na RO SZIF HK bylo vybráno 
výběrovou komisí MAS, správní radou a programovým výborem 10 projektů. Všech 10 projektů 
prošlo kladně administrativní a věcnou kontrolou na SZIF, žadatelé byli vyzváni k podpisu Dohody a 
začali s realizací schválených projektů. 
 
Vyhlášené Fiche: 
1 – Diverzifikace zemědělství 
2 – Centra komunitního života a sportoviště 
3 – Veřejná prostranství 
4 – Krajina přístupná a prostupná 
5 – Zakládání a rozvoj mikropodniků 
 
Celková finanční alokace pro 4. výzvu: 
3.455.778,- Kč 
V rámci 4. výzvy bylo přiděleno na 10 vybraných projektů 100 % alokace finančních prostředků 
určených pro rozdělení ve 4. výzvě.  
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Přehled vybraných žádostí o dotaci ve 4. výzvě: 

Žadatel Název projektu Celková 
výše dotace 

Celkové 
náklady 

Vladimír Abraham Modernizace vybavení - nákup 
olepovacího stroje 294 000 Kč 588 000 Kč 

Spolek archaických nadšenců,o.s. CENTRUM ŘEMESEL   SEBRANICE 449 550 Kč 499 500 Kč 

Obec Horní Újezd Rekonstrukce sociálního zařízení 
kulturního domu v Horním Újezdě 450 000 Kč 1 419 664 Kč 

Římskokatolická farnost 
Sebranice u Litomyšle 

"Rozšíření zázemí pro komunitní 
život v salesiánském formačním 
domě v Sebranicích" 

450 000 Kč 592 680 Kč 

Farní charita Nové Hrady u Skutče Zázemí ambulantních služeb 398 004 Kč 580 854 Kč 

Obec Desná 
Obnova veřejného prostranství a 
vybavení pro údržbu zeleně v obci 
Desná 

444 718 Kč 593 758 Kč 

Obec Janov Obnova hřbitova - urnový háj v obci 
Janov 428 667 Kč 571 557 Kč 

Obec Cerekvice nad Loučnou Chodník na hřbitově v Cerekvici nad 
Loučnou 195 904 Kč 261 206 Kč 

STAVITELSTVÍ  TRYNKL s.r.o. Nákup technologií pro rozvoj 
mikropodniku v oblasti stavitelství 187 134 Kč 374 268 Kč 

Ing. Martin Novák Technické vybavení projekční 
kanceláře 157 801 Kč 263 002 Kč 

 
 
Administrace 1., 2. a 3. výzvy 
Do listopadu roku 2011 byly zrealizovány všechny projekty z 1., 2. a 3. výzvy. Jedná se celkem o 15 
projektů s celkovou výší dotace 5.142.945,- Kč. 
Všechny tyto projekty prošly celým administrativním procesem v realizační fázi – monitoringy, hlášení 
o změnách, žádosti o proplacení, kontrola RO SZIF HK a následné proplacení výdajů. 
 
 
Ukázka realizovaných projektů: 
 
Římskokatolická farnost Proseč u Skutče, „Multifunkční sál – Místo setkávání pro všechny“, částka 
dotace: 447.156,- Kč 
Předmět projektu:  obnova prostor pro setkávání pro všechny, Mateřské centrum Mikeš 
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Myslivecké sdružení Březina, „Rozšíření a zkvalitnění areálu myslivecké klubovny a brokové střelnice 
na Džbánovci“, částka dotace: 450.000,- Kč 
Předmět dotace: revitalizace studny, vybudování vodovodní přípojky, nová WC, lavičky, technologie 
střelnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec Bohuňovice, „Oprava místní komunikace v obci Bohuňovice“, částka dotace: 138.258,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec Poříčí u Litomyšle, „Úprava okolí kulturního domu v Poříčí – odstranění přístupových bariér“, 
částka dotace: 446.114,- Kč 
Předmět dotace: vybudování nových přístupových komunikací kolem kulturního domu, ozelenění 
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SDH Záboří, „Rekonstrukce sociálního zařízení „Rychtářovy sady“, částka dotace: 446.277,- Kč 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ZO ČSOP 44/03, „Naučně-ekovýchovná stezka Pasíčka“, částka dotace: 402.408,- Kč. Předmět dotace: 
vybudování naučné stezky 
 

 
 
 
Římskokatolická farnost Mladočov, „Úprava okolí kostela sv. Bartoloměje v Mladočově – obnova 
komunikačních ploch“, částka dotace:  442.067,- Kč. Předmět dotace: nové chodníky na hřbitově, 
ozelenění, mobiliáře 
 

 
 
 
 
Obec Budislav, „Modernizace vytápění v KD Krčma Budislav“, částka dotace 90.364,- Kč. Předmět 
dotace: nové radiátory a přídavné výhřevné zařízení.  
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2) MONITORING REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ  

 
MAS má povinnost monitorovat průběh realizace projektů a žadatel musí po dobu udržitelnosti (5 let 
po ukončení realizace projektu) zpracovávat informace nutné pro monitoring projektů ve fázi 
udržitelnosti. MAS Litomyšlsko má nastavený funkční systém monitoringu, kde je každý schválený 
projekt monitorován před zahájením, v průběhu realizace a po ukončení realizace. Při každé návštěvě 
žadatel vyplní monitorovací dotazník, kde se kontroluje dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o 
poskytnutí dotace a kontroluje se naplňování preferenčních kritérií, ke kterým se žadatel zavázal 
v žádosti o dotaci. Současně s tímto dochází k fyzické kontrole na místě realizace projektu. Každý 
realizovaný projekt je fotograficky zdokumentován ve všech jeho fázích. Po ukončení realizace 
projektu je vypracována monitorovací zpráva, která je v kopii včetně fotodokumentace zaslána 
příjemci dotace. Výstupy z monitoringu jsou též používány jako propagace realizace SPL, fotografie 
jsou umístění na webové stránky MAS Litomyšlsko, na vitrínu před sídlem MAS Litomyšlsko a jsou 
prezentovány při dalších vhodných příležitostech.  
 
V roce 2011 bylo monitorováno 15 projektů. Ze všech monitoringů byly vyhotovené písemné zprávy a 
žadatelé obdrželi jejich kopie. 
 
 

3) ZMĚNY V SOUVISLOSTI S PATNOSTÍ NOVELY ZÁKONA O OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTECH  
 

Dne 1.1. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 
231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech), který 
mimo jiné ukládá povinnost změny ve statutárních orgánech společnosti.  
 
Nejzásadnější povinností vyplývající pro obecně prospěšné společnosti z této novely je ustanovit nový 
statutární orgán – ředitele. Na jednání zakladatelů a správní rady byla na tuto funkci zvolena a 
jmenována slečna Ivona Opletalová. Tuto funkci vykonává na základě mandátní listiny s platností od 
24.3.2011.  
 
S touto změnou byla provedena i změna Statutu společnosti, kde byly specifikovány nové 
kompetence všech orgánů organizace v souladu se zněním novely zákona o obecně prospěšných 
společnostech. Do Statutu společnosti byly také zapracovány změny ve složení orgánů společnosti, 
které proběhly v prosinci 2010.  
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4) ZMĚNY SPL, FICHÍ A PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ 
 

Od 1.1. 2011 vstoupila v platnost nová Pravidla pro Opatření IV.1.1. a pro Opatření IV.1.2, která 
vydalo Ministerstvo zemědělství pro realizaci rozvoje místní rozvojové strategie v rámci Osy IV. 
Leader. 
 
Vzhledem k situaci, že 4. výzva byla naplánovaná na jaro 2011, bylo nutné reagovat na tyto změny 
v co nejkratším čase a připravit potřebné dokumenty do termíny stanovené výzvy. 
 
Změny SPL 

-  březen – duben 2011 - změna orgánů společnosti, změna administrativních postupů, 
změna systému monitoringu 

 
- září – říjen 2011 -  změny  vzhledem k provedené evaluaci a střednědobého 

hodnocení činnosti MAS – upřesnění a konkrétní zaměření dalšího rozvoje MAS, 
stanovení cílových skupin, stanovení postupů a cílů, upřesnění spolupráce mezi 
jednotlivými subjekty v území, změny v kontrolních a administrativních postupech MAS – 
každoroční evaluace, audity, spolupráce s dalšími subjekty, vzdělávání členů MAS. 

 
Změny Fichí  

-  březen – duben 2011 – změna formulářů, změna režimů podpory, změna kódů 
způsobilých výdajů, změny ve specifických podmínkách vzhledem k jednotlivým 
Opatřením. 

- září – říjen 2011 – změny preferenčních kritérií na základě jednání se správní radou, 
výběrovou komisí a programovým výborem MAS 

 
Změny preferenčních kritérií  

-            září – říjen 2011 – na základě jednání s výběrovou komisí a následně se správní radou 
a programovým výborem MAS bylo nutné aktualizovat preferenční kritéria všech 5 Fichí. 
Preferenční kritéria nebyla vždy přesně formulovaná a bodově ohodnocena. Se změnou 
preferenčních kritérií byla vydána nová metodika k hodnocení preferenčních kritérií 
v přehlednější podobě.  
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5) MONITORING, EVALUACE A STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ 

 
MAS má povinnost překládat Ministerstvu zemědělství ČR každoročně zprávu Střednědobé 
hodnocení činnosti v rámci realizace SPL. Tato zpráva vychází z vlastního monitoringu MAS a 
z evaluace MAS. V září 2011 byl proveden monitoring činnosti MAS, kde bylo sledováno naplnění cílů, 
priorit a administrativních postupů stanovených v SPL.  Z monitoringu bylo patrné, že se v polovině 
období, na kterou byla poskytnuta dotace pro realizaci SPL, daří naplňovat stanovené cíle téměř na 
100 %. Z tohoto monitoringu vychází evaluace – zpráva hodnocení činnosti MAS za období 2009 – 
2011. V rámci evaluace činnosti MAS byly vyhodnoceno dosavadní působení MAS v území a 
výstupem evaluace byly také návrhy na další směřování MAS.  
Evaluace, neboli zpráva ze střednědobého hodnocení, byla v listopadu 2011 zaslána na RO SZIF HK, 
následně bude předána k hodnocení  na Ministerstvo zemědělství ČR.  
 
Postřehy, závěry a analýzy, které vzešly z monitoringu, evaluace a střednědobého hodnocení, byly 
následně zaneseny v rámci aktualizace do SPL. 
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6) MONITORING, EVALUACE A STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ 

 
V roce 2011 byly podány 3 žádosti o proplacení výdajů. Na Opatření IV.1.1. – režie MAS bylo 
uvolněno 15% z celkové alokace pro MAS Litomyšlsko, což činí 609.843,- Kč.  
 

Etapa Částka 
1. Etapa 225,580,- Kč 
2. Etapa 247.962,- Kč 
3. Etapa 136.301,- Kč 

 
 

7) KONTROLA SZIF 
 
4.3.2011 byla provedena kontrola účetních dokladů ze strany SZIF. Kontroloři neshledali žádné 
nedostatky. 
 
 

8) HODNOCENÍ ČINNOSTI MAS LITOMYŠLSKO ZA ROK 2011 MZE A SZIF 
 
Cílem kontroly bylo vyhodnocení správného fungování MAS Litomyšlsko, kontrola byla součástí 
každoroční plošné kontroly všech místních akčních skupin v České republice  podpořených v rámci 
Osy IV. Leader. Předmětem kontroly byla detailní analýza činnosti MAS Litomyšlsko. Pro snadnější 
průběh kontroly byl na MAS v červenci 2011 zaslán dotazník, který monitoroval úspěšnost každé 
místní akční skupiny při realizaci SPL, naplňování stanovených administrativních postupů, propagační 
aktivity při realizaci SPL nebo personální zajištění realizace SPL. Dne 6.9.2011 probíhalo veřejné 
hodnocení činnosti MAS na Ministerstvu Zemědělství. Hodnocení byli přítomni zástupci Ministerstva 
Zemědělství, zástupci SZIF. Za MAS Litomyšlsko prezentovali činnost Ivona Opletalová, Mgr. Milan 
Zanina a Ing. Martin Novák. Příprava na prezentaci, účast a samotné hodnocení má diskutabilní 
závěry a je předmětem dalšího jednání hodnocení MAS mezi MZe, SZIF a NS MAS ČR a MAS v ČR.   
 
Hodnocení obsahovalo tyto hlavní okruhy: 
Oblast 1   Administrativní schopnosti MAS 
Oblast 2  Naplňování cílů SPL – monitoring a evaluace 
Oblast 3  Propagace a informování 
Oblast 4   Nadstavba - další nové nástroje využívané k naplňování cílů 
SPL/Leader 
 
 

9) PŘÍPRAVA NA 5. VÝZVU K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
 
MAS Litomyšlsko vyhlásila v prosinci roku 2011 5. Výzvu k příjmu žádostí o dotaci. Výzva je vyhlášena 
do všech 5 Fichí. Oprávněnými žadateli jsou opět obce, neziskové organizace, církve, zemědělci, 
podnikatelé. MAS informovala s dostatečným předstihem o plánovaném vyhlášení výzvy a již od září 
2011 probíhaly konzultace projektových záměrů s potenciálními žadateli. Systém výzvy bude stejný 
jako ve 4. výzvě, ale v souladu se změnami Pravidel pro Opatření IV.1.1 a pro Opatření IV.1.2. budou 
pro 5. výzvu platné nově aktualizované Fiche a preferenční kritéria. Výzva bude uzavřena a 
vyhodnocena v roce 2012, její podrobnější popis bude předmětem Výroční zprávy za rok 2012. 
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10) VYTVOŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

 
V souvislosti s přípravou projektu „Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko“ byla 
obnovena činnost pracovní skupiny zaměřené na děti a mládež. V pracovní skupině bylo zapojeno 6 
žen působících především z oblasti školství. Díky jejich zájmu, pomoci a účasti na projektu byl 
nastartován projekt pro mateřské školky v regionu. S využitím pracovních skupin se nadále počítá a 
osvědčilo se, že názory odborné veřejnosti v pracovní skupině jsou velice cenné a potřebné.  
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5. Jednání orgánů MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
V roce 2011 byla uskutečněna tato jednání orgánů MAS Litomyšlsko o.p.s.: 
 
24.3 2011  Jednání Programového výboru MAS 
24.3.2011  Jednání Zakladatelů MAS 
24.3.2011  Jednání Správní rady MAS 
19.5.2011  Jednání Správní rady MAS 
19.5.2011  Jednání Výběrové komise MAS 
6.6.2011  Jednání Výběrové komise MAS 
22.6.2011  Jednání zástupců obcí regionu MAS – projekt ESF 
20.9.2011  Jednání Správní rady MAS 
4.10.2011  Jednání Výběrové komise MAS – preferenční kritéria  
4.10.2011  Jednání Programového výboru MAS – preferenční  kritéria   
18.10.2011  Jednání Správní rady MAS 
9.12. 2011  Výroční schůze – Správní rada, Programový výbor, Dozorčí rada 

Výběrová komise, Zakladatelé 
12  2011  Jednání Správní rady MAS 
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6. Spolupráce v rámci KS MAS PK, NS MAS ČR, spolupráce s dalšími MAS 
 
MAS Litomyšlsko aktivně spolupracuje s dalšími MAS v Pardubickém kraji. K setkávání dochází při 
různých příležitostech – projednávání projektů spolupráce, setkání na konferencích a školeních, 
telefonické rozhovory, vzájemné poradenství. Nadále funguje spolupráce s MAS Svitava a MAS 
Železnohorský region, rozšiřuje se spolupráce s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko a MAS Sdružení 
pro rozvoj Poličska.  
 
MAS Litomyšlsko aktivně přistupuje ke spolupráci s KS MAS PK a NS MAS ČR. Aktivně se zapojuje do 
různých aktivit – propagační aktivity, sběr dat a informací apod. a nezanedbává možnosti podání 
návrhů na zlepšení činnosti, Pravidel a nastavení administrativních postupů pro MAS. 
 
 
MAS se aktivně zúčastnila těchto akcí: 
 
12.4.2011  Zasedání výboru NS MAS ČR 
18.10.2011  Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji 
14.-16.11.2011  Venkov 2011 
23.11.2011 Agentura pro zemědělství a venkov – výjezdní seminář do MAS Posázaví 
23.11.2011 Jednání KS MAS PK  
25.11.2011  Seminář Pardubického  kraje „Problematika inovací v mikroregionech“ 
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7. Realizace dalších projektů nad rámec SPL 
 

MOBILIÁŘ DO OBCÍ REGIONU MAS LITOMYŠLSKO 
Cílem projektu je zlepšení kvality mobiliáře obcí. Žádost byla připravována do Programu rozvoje 
venkova, Opatření III.2.1.1. 
Projekt nebyl realizován z důvodu změn podmínek pro 14. kolo příjmu žádostí o dotaci v rámci 
Programu rozvoje venkova. 
 

PROJEKT PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VE SPOLUPRÁCI S MIKOROREGIONEM LITOMYŠL 
Cílem projektu je zapojit se do přípravy záměru Mikroregionu Litomyšlsko a pomoci přesvědčit 
majitele pozemků, aby učinili taková opatření, která povedou ke zlepšení situace v oblasti negativních 
dopadů eroze a povodní. 
Projekt nebyl realizován z důvodu nedořešení způsobu spolupráce mezi zúčastněnými subjekty.  
 

CHCEME ČISTÝ LES 
Smyslem projektu  je informovat veřejnost, že odpadky nepatří do lesa. Jedná se o ekovýchovný 
projekt. Předmětem projektu je výroba informačních tabulí a jejich umístění v místech postižených a 
ohrožených odhazováním odpadků. Do projektu se zapojili žáci ze ZŠ Budislav, kteří nakreslili obrázky 
na informační tabule. 
Celkem bylo umístěno 6 informačních tabulí, 4 mezi Budislaví a Prosečí, 2 v obci Desná. 
 

INFOPLAKÁT 
MAS Litomyšlsko připravuje, vydává a distribuuje informační plakát, který informuje o společenském, 
kulturním a sportovním dění v obcích regionu MAS. Plakát vychází jednou za měsíc a je distribuován 
poštou do všech obcí. MAS spolupracuje při přípravě tohoto letáku také s MAS Železnohorský region.  
Projekt realizován od února 2011. 
 

REGIONÁLNÍ ZNAČKA 
Projekt je zaměřený na podporu výrobků charakteristických pro region MAS.  Výrobky by nesly 
značku regionálního produktu, který splňuje specifické předepsané podmínky.  
Projekt není nerealizován z důvodu nízkého potenciálu výrobců v oblasti specifických lokálních 
produktů. 
 

INFOLETÁK A PROPAGACE ZEMĚDĚLCŮ 
Smyslem projektu je podpořit prodej zemědělských výrobků v regionu. Infoleták shromažďuje 
kontaktní informace na výrobce a přehled výrobků. Tuto aktivitu doprovází propagační kampaň, která 
má přesvědčit obyvatele, aby nakupovali od místních výrobců. 
Projekt nerealizován, výrobci neměli zájem o tuto aktivitu. 
 

VYTVOŘENÍ 13 PRACOVNÍCH MÍST V REGIONU MAS LITOMYŠLSKO 
Předmětem projektu je získat finanční prostředky na vytvoření 13 pracovních míst v regionu 
především na veřejně prospěšné práce a administrativní práce. Cílem projektu je podpořit 
zaměstnanost v regionu. O dotaci na tento projekt bylo požádáno z Evropského sociálního fondu 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Žádost o dotaci byla podána v červenci, projekt nebyl podpořen z důvodu vyčerpání alokovaných 
finančních prostředků. 
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PUBLICITA PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PRV 

Smyslem projektu je informovat veřejnost o zrealizovaných projektech v regionu.  K realizovanému 
projektu je umísťována informační tabulka se základními údaji o projektu. Pro žadatele není umístění 
informační tabulky dle Pravidel pro Opatření IV.1.2. povinné, je to jeden z dalších významných 
nástrojů propagace činnosti MAS Od 5. výzvy bude tato aktivita povinnou pro všechny příjemce 
dotace.  
 

PŘÍPRAVA ZPRAVODAJE MAS LITOMYŠLSKO 
MAS Litomyšlsko připravuje vydání zpravodaje, který bude informovat o aktivitách MAS a především 
představí realizované projekty. Ve zpravodaji budou také rozhovory se zajímavými osobnostmi 
z regionu. Zpravodaj bude vycházet 2x do roka a bude distribuován na obecní úřady v  regionu.  
 

NEJLEPŠÍ  VENKOVSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA REGIONU MAS LITOMYŠLSKO 
Předmětem projektu je soutěž, které se může zúčastnit každá venkovská školka regionu. Soutěž 
probíhá ve 3 kolech. V prvním kole proběhne dotazníkové šetření v jednotlivých školkách, ve 2. kole 
vytvoří školky výtvarný projekt a veřejnost jej bude hodnotit na internetu a na otevřené výstavě, 
součástí 3. kola je pak fyzická návštěva hodnotící komise ve školce, která bude hodnotit celkovou 
úroveň školky. Jednotlivá kola budou bodována, celkový bodový součet určí nejlepší školku. Nejlepší 
školka obdrží finanční dar v hodnotě 10.000,- Kč, maskota projektu a diplom, za 2. místo obdrží 
školka odměnu 2.000,- Kč a diplom a za 3. místo odměnu 1.000,- Kč a diplom. Hlavní cenu,  odměnu 
10.000,- Kč, do soutěže věnoval sponzor Stavební sdružení Boštík s.r.o. Na projektu spolupracuje 
pracovní skupina MAS Litomyšlsko pro děti a mládež.  V roce 2011 byla vytvořena  koncepce soutěže 
a byly osloveny mateřské školky. 
 

PROJEKTY REALIZOVANÉ PŘES POV PARDUBICKÉHO KRAJE 
Poradenství k dotačním titulům 
6/2011 – Školení v oblasti čerpání dotací v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
pro zástupce obcí  
9/2011 – Možnosti získání dotací z operačního programu Program rozvoje venkova. 
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8. Prezentace a propagace MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 
 

Infoplakát - Informační plakát, který informuje o společenském, kulturním a sportovním dění 
v regionu MAS. Distribuce 1x za měsíc na obecní úřady regionu.  
 
Leták MAS Litomyšlsko – informační leták o činnosti MAS Litomyšlsko v rámci realizace SPL – přehled 
zrealizovaných projektů za uplynulé období. Náklad 3000 ks, distribuce na obecní úřady regionu 
v nákladu 50 ks na obecní úřad. 
 
Webové stránky – aktualizace vzhledu stránek proběhla v roce 2010. Stránky jsou pravidelně 
aktualizovány – monitoring/fotogalerie, důležité události v regionu, přidávání nových sekcí – 
spolupracující subjekty, osobnosti regionu, projekty regionu. 
 
Zpravodaj MAS – 2x ročně, náklad 2000 ks, distribuce do obcí regionu MAS na obecní úřady. Info o 
činnosti MAS. V roce 2011 příprava na realizaci Zpravodaje – rozhovory, koncepce. 
 
Zpravodaje obcí regionu + webové stránky – informace o výzvách k příjmu žádostí o dotaci, 
informace o realizovaných projektech nad rámec SPL. 
 
PF 2012 – realizace PF jako další forma propagace. PF není klasickým přáním formou pohlednice, je to 
kalendář na rok 2012 k pověšení na zeď, Ozdobnou součástí kalendáře je drobná ručně vytvořená 
dekorace. Náklad 80 ks, distribuce poštou. 
 
Kalendář Sdružení obcí Toulovcovy Maštale – umístění reklamy do kalendáře na rok 2012. 
 
Publicita zrealizovaných projektů – vyhotovení tabulek informujících o realizaci projektů. Počet 20 ks, 
umístění k realizovanému projektu – informace pro veřejnost. 
 
Umístění vitríny MAS Litomyšlsko před sídlo MAS. 
 
 

PREZENTACE A ÚČAST MAS NA RŮZNÝCH AKCÍCH 
 

o Účast na jednání KS MAS PK – únor 2011, Pardubice 
o Účast na jednání NS MAS ČR – duben 2011,  MZe, Praha 
o Banner na Leaderfest 2011 – květen 2011 
o Země živitelka – srpen 2011, prezentace na stánku Pardubického kraje, České 

Budějovice 
o Vesnice roku 2011 – srpen 2011, Poříčí u Litomyšle 
o Slavnostní otevření střelnice na Džbánovci – žadatel MS Březina České Heřmanice 

o.s. – září 2011 
o Účast na jednání Celostátní síť pro venkov – říjen 2011 
o Účast na konferenci Venkov – listopad 2011, Sedlčany 
o Účast na výjezdním semináři do MAS Posázaví – listopad 2011, Benešov 
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9. Školení, semináře pro MAS 

 
o Školení RO SZIF – únor 2011, Hradec Králové 
o Seminář „Problematika inovací v mikroregionech“ – listopad 2011, Pardubice 
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10. Finanční zpráva za rok 2011 
 
 
Účetní uzávěrka – účetní metody, obecné zásady 
 
 
MAS Litomyšlsko o.p.s. vede v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech 
účetnictví. Účetnictví bylo vedeno podle opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, 
postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek 
pro nevýdělečné organizace e znění vyhlášky č. 504/2008 Sb. 
 
 
Účetní jednotka účtovala v souladu s účetními metodami stanovenými §4. odst. 8 zákona o 
účetnictví. 
 
Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2011. 
 
Přílohou této finanční zprávy je výkaz zisků a ztrát, rozvaha(bilance), příloha k účetní 
uzávěrce a daňové přiznání. 
 
 

1. Zhodnocení údajů obsažených v rozvaze za rok 2011: 
 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
   

65 945,-- Kč 

Dohadné účty aktivní (dotace)  
  

136 301,-- Kč 

Krátkodobý finanční majetek 

Účty v bankách    
  

195 812,-- Kč 

Peněžní prostředky v hotovosti  
  

7 182,-- Kč 

Ceniny      
   

2 420,-- Kč 

Pohledávky  z obchodního styku  
   

4 380,-- Kč 

AKTIVA CELKEM    
             

412 040,-- Kč 
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Výsledek hospodaření za rok 2011  
   

119 219,-- Kč 

Nerozdělený zisk minulých let  
   

42 919,-- Kč 

Ostatní krátkodobé výpomoci  
             

250 000,-- Kč 

PASIVA CELKEM    
            

412 138,-- Kč 

 
2. 
 
Zhodnocení údajů obsažených ve výkazu zisků a ztrát za rok 2011: 
 
Členění výnosů 
 
Výnosy: 
 
Provozní dotace    
  

669 743,-- Kč 

Úroky ČS     
           

16,-- Kč 

Přijaté příspěvky(dary)   
  

287 544,-- Kč 

VÝNOSY CELKEM     957 303,-- Kč 

 
Členění nákladů 
 
Náklady: 
 
Spotřeba materiálu    
    

58 920,-- Kč 

Kancelářské potřeby    
  

28 778,-- Kč 

Cestovné     
  

27 132,-- Kč 

Náklady na reprezentaci   
   

14 689,-- Kč 

Nájemné     
  

40 000,-- Kč 

Organizační činnost                  10 000,-- Kč 

Účetní služby                   31 842,-- Kč 
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Provozní služby    
  

28 478,-- Kč 

Poplatky bance ČS    
  

2 315,-- Kč 

Ostatní poplatky    
   

1 310,-- Kč 

Poštovné     
   

10 173,-- Kč 

Telefonní poplatky    
   

25 180,-- Kč 

Doprava osob     
  

5 500,-- Kč 

Poradenství      
      

44 000,-- Kč 

Reklama     
  

1 000,-- Kč 

Ubytování     
  

1 800,-- Kč 

Mzdové náklady (hrubá mzda) 385 389,-- Kč 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 
   

111 728,-- Kč 

Ostatní sociální pojištění   
  

1 380,-- Kč 

Silniční daň     
  

1 568,-- Kč 

Poskytnuté příspěvky    
  

7 000,-- Kč 

NÁKLADY CELKEM       838 182,-- Kč 

 
 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2011 činí 119 121,-- Kč 
 
 
 
 
 
 
Finanční zprávu sestavila: Monika Vášková 
 
Výroční zprávu sestavili: Ivona Opletalová, Mgr. Milan Zanina 


