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Základní údaje o spolku
1.1. Základní data
Název: Místní akční skupina Pošumaví, z.s.
Sídlo: Plánická 174, 339 01 Klatovy od 1.12.2014
Právní forma: Zapsaný spolek - odsouhlaseno na valné hromadě 4.12.2014 s rozhodným dnem
1.12.2014.
Registrace: U Krajského soudu v Plzni vedená pod značkou L 6965
IČ: 71214313, DIČ: CZ71214313
Územní působnost MAS Pošumaví z.s.: V rámci projektů typu Leader a prostřednictvím strategie CLLD
je územní působnost MAS Pošumaví vymezena katastrálním územím obcí, které souhlasily se
začleněním do tohoto území.
K 31.12.2016 toto území zahrnovalo následující obce:
Běhařov, Běšiny, Biřkov, Bolešiny, Brnířov, Břežany, Budětice, Bukovník, Černíkov, Červené Poříčí,
Číhaň, Čímice, Dlažov, Dobršín, Dolany, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hejná,
Hlavňovice, Hnačov, Horažďovice, Hrádek, Hradešice, Hradiště (Domažlice), Hradiště (Plzeň – jih),
Chanovice, Chlistov, Chocomyšl, Chodská Lhota, Chudenice, Ježovy, Kaničky, Kasejovice, Kdyně,
Kejnice, Klatovy, Kolinec, Kout na Šumavě, Kovčín, Křenice, Kvášňovice, Libkov, Loučim, Malý Bor,
Maňovice, Měčín, Mezholezy (dříve okres Domažlice), Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín,
Mokrosuky, Mrákov, Myslív, Myslovice, Nalžovské Hory, Nehodiv, Němčice, Nezamyslice, Nezdice na
Šumavě, Nezdřev, Nová Ves, Obytce, Olšany, Oselce, Ostřetice, Pačejov, Petrovice u Sušice, Plánice,
Pocinovice, Podmokly, Poleň, Předslav, Rabí, Slatina, Soběšice, Spáňov, Strašín, Sušice, Svéradice,
Švihov, Týnec, Úboč, Újezd u Plánice, Únějovice, Úsilov, Velhartice, Velké Hydčice, Velký Bor, Vrhaveč,
Vřeskovice, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Zavlekov, Zborovy, Žihobce, Žichovice.
Rozloha:

1 478 km²

Počet obyvatel:

84 099

Hustota obyvatel:

56,90 obyvatel/km²

Počet obcí:

99
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1.2. Předmět činnosti (cíle sdružení)

Předmětem činnosti MAS Pošumaví je tvorba, příprava a naplňování strategií příslušného území
v rámci iniciativy CLLD, iniciativy typu LEADER a v rámci dalších aktivit, které podporují rozvoj venkova,
získávání prostředků pro realizaci rozvojových projektů, objektivní výběr projektů určených k podpoře,
pro kulturní, společenský, sociální a ekonomický rozvoj Pošumaví za využití vnitřních, lidských,
přírodních a ekonomických potenciálů.
Hlavní náplní činnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. v období 2007 – 2013 byla administrace
projektů spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova – Osy 4 LEADER. V roce 2007 byl zpracován
Strategický plán LEADER na léta 2007 – 2013, který byl následně schválen ministerstvem zemědělství
a Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. byla vybrána jako jedna místních akčních skupin pro
administraci projektů v území své působnosti. V rámci strategického plánu bylo vytvořeno a následně
Státním zemědělským a intervenčním fondem schváleno 6 fichí, na základě jejich znění vypisuje místní
akční skupina výzvy k předkládání žádostí o spolufinancování jednotlivých projektů.
Jednotlivé fiche byly zaměřeny na:


Fiche č. 1: Diverzifikaci zemědělství
o



Fiche č. 2: Podporu drobného podnikání na venkově
o



Občanské vybavení a služby

Fiche č. 5: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
o



Podpora cestovního ruchu

Fiche č. 4: Zlepšení kvality života na venkově
o



Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Fiche č. 3: Venkovský cestovní ruch
o



Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Fiche č. 6: Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel
o

Vzdělávání a informace

V roce 2016 probíhaly kontroly udržitelnosti jednotlivých projektů ve spolupráci s RO SZIF České
Budějovice.
Hlavní činnost v roce 2015 však byla zaměřena na získání standardizace MAS z Ministerstva
zemědělství ČR, která umožňuje činnost i v období 2014 - 2020. V období 2013 – 2016 byla zpracována
strategie CLLD, která byla v listopadu roku 2016 schválena ministerstvem pro místní rozvoj,
ministerstvem zemědělství a ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto schválení v praxi znamená, že
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Místní akční skupina Pošumaví z.s. bude moci od roku 2017 opět vyhlašovat výzvy na předkládání
projektů. Do roku 2023 budou administrovány projekty z Programu rozvoje venkova, Integrovaného
regionálního operačního programu a z Operačního programu zaměstnanost. Celková alokace
finančních prostředků na uvedené období činí cca 200 milionů korun.

2. Historie vzniku
Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) byla
založena jako právnický subjekt dne 18. 3. 2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo
otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+ a od roku 2007
Programu rozvoje venkova.
Aktivity MAS Pošumaví navazují na tradici práce venkovských mikroregionů a dalších subjektů v
regionálním rozvoji. Již v roce 1998 vzniklo zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad, z.
s. p. o., sdružující mikroregiony v okresech Klatovy, Domažlice, Tachov a Plzeň-jih a další právnické
osoby z komerční i neziskové sféry. Toto sdružení od samého počátku usilovalo o spolupráci na poli
regionálního rozvoje v duchu programu LEADER.
Zároveň v roce 2004 došlo na území, kde působila Šance pro jihozápad, k založení dvou místních
akčních skupin – Pošumaví a Český les.
Místní akční skupina Pošumaví byla v období let 2004 až 2006 zapojena do programu LEADER ČR
vyhlášeného ministerstvem zemědělství a od roku 2008 do roku 2013 byla jednou z místních akčních
skupin vybraných pro realizaci Programu rozvoje venkova – osy 4 LEADER. V roce 2016 byla
ministerstvem pro místní rozvoj schválena Strategie komunitně vedeného rozvoje, označované
zkratkou CLLD, což umožňuje od roku 2017 čerpat prostředky z Programu rozvoje venkova,
Integrovaného operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost v celkové výši asi 200
milionů korun.
Místní akční skupina Pošumaví z.s. se rozkládá na území 1 478 km², ve kterém žije přibližně 86 000
obyvatel. Územní působnost je vymezena třemi městy a členskými mikroregiony, v nichž jednotlivé
obce prostřednictvím usnesení zastupitelstva souhlasily, aby na jejich území mohl být v letech 2007 2013 uplatňován Strategický plán LEADER, vypracovaný MAS a schválený Ministerstvem zemědělství
České republiky.
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V roce 2014 většina obcí obnovila souhlas se zapojením do aktivit MAS Pošumaví. (kromě městyse
Koloveč, který přestoupil do MAS Český les, a naopak nově přistoupila obec Hradiště v okrese
Domažlice). Počet obcí zapojených do činnosti je stejný jako předchozím období, tedy 99. Tentokrát
obce dávaly souhlas k tomu, že jejich správní území může být zapojeno do společné strategie CLLD a
ta bude po schválení na tomto území realizována. Tento souhlas obce je nezbytný i z toho důvodu, že
pokud má některý z podnikatelů nebo některá z neziskových organizací zájem žádat o finanční podporu
prostřednictvím MAS, tak bez zapojení obce do činnosti MAS nemohou tyto subjekty podporu obdržet.
Koncem roku 2015 byla MAS Pošumaví Ministerstvem zemědělství ČR standardizována pro realizaci
strategie CLLD a téměř po celý rok 2016 dokončovala tuto strategii podle metodiky MMR a dalších
podkladů z MZe a MPSV.

3. Členové a orgány sdružení
3.1. Členové sdružení
1. AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, 341 42 Kolinec funguje jako "Regionální centrum pro rozvoj
venkova
2. Agromachine, s.r.o., Komenského 188, 340 12 Švihov - Statek Sobětice s.r.o., Sobětice 75, 339
01 Klatovy zemědělský podnik s rostlinnou i živočišnou výrobou, (Zempo AG, s.r.o.,
Komenského 188, 340 12 Švihov, fúzovala 1. 1. 2016 se společností Agromachine s.r.o.)
Společnost Agromachine s.r.o. zanikla bez likvidace fúzí a převodem veškerého majetku na
nástupnickou společnost Statek Sobětice s.r.o. dne 22. 8. 2016
3. Alfastav, spol. s r.o., Sobětice 46, 339 01 Klatovy, provádění veškerých stavebních prací
4. Asavet, a.s. Korunní 880/101, 130 00 Praha 3, provozovna Biřkov 43, 334 01 Přeštice specializuje se na zpracování odpadů živočišného původu
5. Atrium, s.r.o., Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice, přední dodavatel montovaných
nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb v České republice a od roku 2006 také na
Slovensku.
6. Auto Kalný, s.r.o. Čimice 77, 341 02 Sušice, společnost je zaměřená na prodej a servis vozů
Peugeot v regionu Pošumaví.
7. Český zahrádkářský svaz, základní organizace Klatovy I – střed, Šmeralova 124, 339 01
Klatovy. Klatovská základní organizace ČZS je známá mezi veřejností především svojí
moštárnou ve Šmilovského ulici.
8. Český zahrádkářský svaz, základní organizace Plánice, Plánice 22, 340 34 Plánice. Základní
organizace Plánice patří k nejaktivnějším zahrádkářským organizacím na okrese Klatovy.

7

9. Dobrovolný svazek obcí Kdyňska, Náměstí 1, 345 06 Kdyně
10. Dobrovolný svazek obcí Měčínsko, Farní 43, 340 37 Měčín
11. Doležal Milan, Újezdec 8, 339 01 Klatovy, OSVČ, podnikatel ve stavebnictví
12. Ekofarma Bílek s.r.o. Kolinec 71, 341 42 Kolinec. Rodinná farma situovaná do šumavské
vesničky Keply je zaměřená nejen na chov hospodářských zvířat, ale i na agroturistiku s
vlastním penzionem.
13. Epin, s.r.o., Dr. Sedláka 778/III. 339 01

Klatovy - působí jako poradenská firma pro

zemědělskou prvovýrobu a regionální rozvoj.
14. Farma Loužná, s.r.o., Myslív – Loužná 51, 342 01 Horažďovice. Chov a výkrm drůbeže spojený
zároveň se zpracováním na vlastní miniporážce porážce, což zaručuje, že kuře na farmě
zakoupené, je také na farmě vykrmené.
15. Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. Chanovice 102, 341 01 Horažďovice - společnosti s téměř
stoletou tradicí ve výstavbě montovaných staveb na bázi dřeva.
16. Hlinka Vladislav Ing., Červené Poříčí 37, 340 12 Švihov, soukromý zemědělec
17. Hynčík Zdeněk Ing., Nová Ves 11, 345 06 Kdyně, soukromý zemědělec
18. Klatovské folklorní sdružení Šumava o.s., Za Beránkem 761, 339 01 Klatovy. Hlavním posláním
KFS Šumava je sdružovat děti, mládež i dospělé osoby za účelem podpory jednotlivců a
kolektivů rozvíjejících lidové umění a národní kulturu České republiky.
19. Klatovské katakomby, o.s., nám. Míru 62, 339 01 Klatovy. Občanské sdružení Klatovské
katakomby je založeno za účelem zachování, udržování a propagace starobylého pohřebiště
nacházejícího se v podzemí kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v
Klatovech – katakomb.
20. Klub přátel Klatovska, z.s., Dr. Riegra 319, 339 01 Klatovy - náplní činnosti tohoto občanského
sdružení je především monitorování, výzkum a propagace kulturně-historických a přírodních
turistických cílů na Klatovsku.
21. Komunitní škola Kdyňsko, o.s., Nádražní 314, 342 06 Kdyně. Komunitní škola Kdyňsko o.s. je
zařízením, které se zabývá projekty zaměřenými na osvětu a vzdělávání pro občany Kdyně a
nejbližšího okolí.
22. Komunitní škola Švihov, o.s., Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov. Komunitní škola Švihov o.s. je
nejdéle působící komunitní školou na území MAS Pošumaví z.s.
23. Kypetová Jaroslava, Vřeskovice, OSVČ v oblasti cestovního ruchu, provozovatelka penzionu ve
Vřeskovicích a předsedkyně rodinného centra Vřeskováček z.s.
24. Lamberská stezka, o.s. Žichovice 190, 342 01 Sušice – podpora regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
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25. MASO WEST s.r.o., Gorkého 682, 339 01 Klatovy je firmou zaměřenou na zpracování masa
fungující již od roku 2000. Firma má i cukrářskou výrobu.
26. Mašková Eva, Pod Vodojemem 1239, 342 01 Sušice, OSVČ, účetnictví.
27. Měcholupská zemědělská, a.s., Předslav 101, 339 01 Klatovy – zemědělská společnost, která
hospodaří na území působnosti MAS Pošumaví.
28. Město Kasejovice, Husova 98, 335 44 Kasejovice
29. Město Klatovy, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
30. Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
31. Modelklub č. 186, Bolešiny, Bolešiny 98, 339 01 Klatovy - vlastní jediný modelářský areál v
Plzeňském kraji, který je zkolaudovaný pro účely leteckého modelaření. Členy klubu jsou nejen
dospělí, ale velkou část tvoří i děti.
32. Otisk, o.s. , Slatina u Chudenic 22, 339 01 Klatovy, se zabývá materiální i duchovní revitalizací
lesního komplexu Žďár u Chudenic
33. PANORÁMA, občanské sdružení pro venkov na pomezí jižních a západních Čech, Chanovice
1, 341 01 Horažďovice, je dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je osvětová a
kulturní činnost v prostoru venkova v zájmovém území, ohraničeném městy Nepomuk, Blatná
a Horažďovice.
34. Pikhart Kamil Mgr., Luby 247, 339 01 Klatovy, projektový manažer a poradce
35. Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Tuláci, Klatovy, Koperníkova 847, 339 01 Klatovy, pracuje pod
tímto názvem od roku 1990 s dětmi z Klatov a okolí.
36. Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, o.p.s. Denisova 93/I., 339 01 Klatovy, zastupuje
sportovní oddíly okresu Klatovy
37. Princ Pavel Mgr., Ujčín 1, 341 42 Kolinec, soukromý zemědělec
38. Přátelé muzea dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic o.s., Dobrá Voda 5, 342 01 Sušice.
Sdružení se zabývá rozvojem regionu Hartmanicka.
39. Pyšková Jitka – OSVČ. Diverzifikace zemědělství, pořádání příměstských táborů, projížďky
na koních nebo oslíku a mnoho dalšího.
40. Římskokatolická farnost Sušice Církevní organizace spolupracující kromě duchovní sféry i
v oblasti oprav kulturních památek.
41. SECURITY INVESTMENT, s.r.o., Lipová 482/IV, 339 01 Klatovy, je klatovská firma zajišťující
ochranu a ostrahu objektů, připojení na pult centrální ochrany, fyzickou osobní ostrahu,
převozy peněz a cenností.
42. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Okresní organizace SPMP ČR
Klatovy, Družstevní 559, 339 01 Klatovy, zprostředkovává rovný přístup znevýhodněným
skupinám obyvatelstva
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43. Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad o.s., Drouhavec 3, 342 41 Kolinec zajišťuje poradenskou a vzdělávací činnost pro zemědělce
44. Sportovní klub Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, patří k úspěšným tělovýchovným
spolkům v okrese Klatovy. Může se pochlubit celou řadou úspěchů nejen na sportovním, ale i
společenském poli.
45. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice je významným poskytovatelem
středního vzdělávání v podhůří Šumavy. Škola má více jak 120 letou tradici a vychovává
odborníky jak s výučním listem, tak i s maturitou.
46. Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
– kromě vlastní středoškolské výuky technicky a částečně i organizačně zajišťuje v Klatovech
provoz střediska kombinovaného vzdělávání České zemědělské univerzity v Praze. Škola dále
zajišťuje celoživotní vzdělávání dospělých.
47. Šlehofer Stanislav Ing., Lipová 481, 339 01 Klatovy, OSVČ, poradce a projektový manažer
48. Tělovýchovná jednota Haas Chanovice, Chanovice 113, 341 01 Horažďovice, je zaměřena
především na kopanou. Kromě sportovních aktivit provozuje také ubytovnu na stadionu.
49. Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín, Mochtín, 339 01 Klatovy, funguje od roku 1911. Nový
impuls byl učiněn v roce 1971 založením fotbalového oddílu. Dnes patří TJ k nejaktivnějším
v regionu i dalších druzích sportu.
50. Úhlava, o.p.s., Plánická 174, 339 01 Klatovy, společnost se podílí na významných vzdělávacích
aktivitách v regionu. Organizačně zajišťuje provoz Klatovského konzultačního střediska
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity Praha (PEF ČZU).
51. Veterinární centrum s.r.o., Hajkova 109, 342 01 Sušice. Objekt kliniky se kompletně
zrekonstruoval do nynější podoby v letech 1998-2002 a stále prochází změnami a modernizací,
které jsou v současné době nutné k zajištění co nejkvalitnější péče o domácí zvířata.
Společnost provozuje i specializované prodejny krmiv a chovatelských potřeb se psím salonem
v Sušici a Klatovech.
52. Vlastivědná společnost Regio v Klatovech, o.s., Hostašova 1, 339 01 Klatovy, je muzejní spolek
založený několika aktivními regionálními vlastivědnými pracovníky v dubnu roku 1996 na
pomoc dobrovolné vlastivědné práci v regionu jihozápadních Čech.
53. Výrobně obchodní družstvo Velký Bor, Velký Bor, 341 01 Horažďovice, je zaměřeno na
rostlinnou a živočišnou výrobu a hospodaří za neustálého zlepšování výrobních technologií.
54. Zájmové sdružení právnických osob Střední Pošumaví, Hartmanice č. 75, 341 81 Hartmanice
55. Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
56. Zájmové sdružení právnických osob Běleč, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
57. Zájmové sdružení právnických osob Plánicko, Plánice 180, 340 34 Plánice
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58. Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Hlavňovice 38, 341 42 Kolinec, vyvíjí kromě
zemědělské činnosti aktivity i v oblasti agroturistiky.
(Zempo AG, s.r.o., Komenského 188, 340 12 Švihov, fúzovala 1. 1. 2016 se společností
Agromachine s.r.o. a zanikla bez likvidace)

3.2. Výkonná rada
1. DSO Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
2. Klatovské katakomby z.s., zastoupený Ing. Václavem Chroustem
3. Klub přátel Klatovska, z.s.., zastoupený Věrou Kadlecovou
4. Město Klatovy zastoupené Ing. Martinem Křížem
5. Spolek přátel muzea dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic o.s., zastoupené Jiřím Juklem
6. Úhlava o.p.s. zastoupená Ing. Pavlem Honzíkem
7. Veterinární centrum, s.r.o. zastoupená Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
8. Zájmové sdružení právnických osob Plánicko, z.s.p.o. zastoupené Ing. Josefem Sommerem
9. Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko z.s..p.o. zastoupené Ing. Hanou Kalnou

3.3. Programový výbor
Programový výbor pracoval do schválení standardizace MAS na období 2014 – 2020 dne 26. 11.
2015. Podle nového standardu přebraly problematiku, kterou se zabýval programový výbor,
výkonná rada a dozorčí rada.

3.4. Výběrová komise MAS Pošumaví
Ing. Karel Baumruk
Ing. Marie Čápová
Mgr. Olga Kalčíková
Petr Klásek
Ing. Jaromír Kolář
Eva Kyrálová
Eva Mašková
Mgr. Kamil Pikhart
Ing. Karel Rejtar
Ing. Stanislav Šlehofer
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Pavel Vondráček
Bc. Markéta Vondrová
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3.5. Dozorčí rada – monitorovací výbor
1. Epin, s.r.o zastoupená Ing. Miroslavou Vackovou
2. Ing. Pavel Princ, OSVČ
3. Město Sušice zastoupené Bc. Petrem Mottlem

3.6. Redakční rada
1. Ing. Ivo Šašek, CSc.
2. Vlastimil Hálek
3. Mgr. Olga Kalčíková
4. Ing. Martin Kříž
5. Mgr. Kamil Pikhart

4. Organizační struktura

Valná hromada

Výběrová
komise

Výkonná rada

Dozorčí rada
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5. Kontrola projektů z PRV a projektů Spolupráce MAS Pošumaví do
roku 2015 a příprava MAS Pošumaví na období 2014 – 2023
5.1.1 Administrace projektů
Informace o většině dokončených projektů jsou k dispozici na www.masposumavi.cz (Rubrika Strategie
SPL 2007 - 2013). Zároveň v roce 2016 probíhaly kontroly SZIF a MAS projektů dokončených v minulém
období, u kterých ještě běží doba udržitelnosti projektu.
5.1.2 Přehled požadovaných dotací za 1.-11. výzvu dle jednotlivých fichí (bez vyřazených
projektů)
11.
1. Výzva

2. Výzva

3. Výzva

1Fiche

4. Výzva

5. Výzva

6. Výzva

1 019 200

2Fiche

282 240

3Fiche

1 008 000

4Fiche

6 468 058

6 290 391

5Fiche

1 028 628

6Fiche

759 100

Celkem 9 263 786

432 500
1 118 897

999 754

5 400 098

2 709 088

2 808 958

2 265 702

1 310 173

706 350

995 200

9 805 699

4 513 382

4 795 622

10 799 097

Číslo

7. Výzva

8. Výzva

250 000

1 247 000

997 500

2 150 000

439 500

4 864 861

912 268

5 286 419
37 341 711

3 045 244

3 797 213

1 928 925

918 642

2 270 670

1 188 253

732 610

1 349 548

679 365

2 063 217

Plánovaná

4 777 323

8 080 873

Celkem

563 121

1 000 000

5 480 997

Výzva

2 516 200

405 400
5 451 515

10. Výzva

247 500

840 561

293 200
2 037 507

6 102 476

14 267 015
3 159 250

840 561

67 435 456

Skutečnost 1.-11.výzva

alokace

Kč

%

1. Fiche

9,37%

2 516 200

3,7%

2. Fiche

9,37%

4 864 861

7,2%

3. Fiche

18,75%

5 286 419

7,8%

4. Fiche

37,5%

37 341 711

55,4%

5. Fiche

18,75%

14 267 015

21,2%

6. Fiche

6,26%

3 159 250

4,7%

Celkem

100%

67 435 456

100%

Fiche

9. Výzva

5.1.3 Karty ukončených projektů
Karty projektů umístěné na internetových stránkách Místní akční skupiny Pošumaví z.s. slouží nejen
pro transparentní evidenci realizovaných projektů, ale i pro inspiraci dalším zájemcům nebo žadatelům
o příspěvek z PRV. Je možné je chápat i jako podporu inovací, protože za inovaci lze počítat i převzetí
pozitivních zkušeností nebo nápadů jiných žadatelů.
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Karty jsou k dispozici na adrese:
http://www.masposumavi.cz/strategie-spl-2007-2013/zaverecne-karty-projektu/
Zároveň je možné si jednotlivé zakončené projekty zobrazit v interaktivní mapě v pravém sloupci na
stránkách www.masposumavi.cz.

5.2. Přehled projektů Spolupráce a ostatních aktivit vázaných na SPL nebo
CLLD MAS Pošumaví
5.2.1 Projekty Spolupráce
V roce 2016 nebyl realizován žádný projekt Spolupráce s tuzemskou nebo zahraniční MAS.
5.2.2 Pracovní skupiny
V MAS Pošumaví z.s jsou ustaveny následující pracovní skupiny:




pracovní skupina pro rozvoj místního hospodářství a cestovního ruch,
pracovní skupina pro rovné příležitosti pro region,
pracovní skupina celoživotní vzdělávání a učení.

V roce 2016 se členové všech pracovních skupin angažovali na zpracování studie CLLD a průběhu roku
se individuálně podle svého zájmu zúčastňovali celé řady setkání a projednávání.

5.3 Období 2014 – 2020
5.3.1. Strategie CLLD a standardizace MAS

Po úspěšné standardizaci MAS Pošumaví v minulém roce (26. 11. 2015) se stalo hlavní prioritou pro
rok 2016 úspěšné dokončené schvalovacího procesu strategie CLLD.
Strategie byla předložena do schvalovacího procesu na ministerstvu pro místní rozvoj v lednu 2016,
kdy byla dokončena jak její analytická, tak i syntetická část. Formulace vycházely z dotazníkových
šetření a komunitních projednávání uskutečněných v letech 2014 – 2015 a využily z části již
zpracovanou analytickou část strategie z předchozích let. Strategie byla předložena do schvalovacího
procesu po více než dvou letech práce na jejích úpravách. Ty byly způsobeny postupným zveřejňováním
požadavků na strategii ze strany ministerstev a zveřejňované metodiky a metodické postupy v průběhu
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roku 2015 ke schváleným jednotlivým operačním programům neumožňovaly převzít bez dalších
korektur již dříve zpracované části naší strategie pro čerpání finančních prostředků z těchto programů.
Strategie byla schválena 11. 11. 2016 jako sedmnáctá MAS v České republice ze 180 evidovaných a do
konce roku MAS Pošumaví obdržela akceptační dopisy ke všem třem programům, ke kterým byla
strategie směrována. Zájemci o podporu budou moci čerpat finanční prostředky z Programu rozvoje
venkova, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu
Zaměstnanost. Do strategie byly zapracovávány i potřeby regionu, které z jednání vyplynuly a
nemohou být spolufinancovány z uvedených operačních programů.
Souběžně v roce 2016 probíhala setkání a konzultace k případným národním a mezinárodním
projektům spolupráce s MAS Železnohorský region, MAS Pobeskydí, LAG Regen ze SRN a Místní akční
skupinou Clisura Dunarii (Dunajská soutěska) z Rumunska a dalšími.
Veškeré informace týkající se zpracování strategie CLLD a jejího naplňování jsou průběžně
zveřejňovány na oficiálních stránkách místní akční skupiny www.masposumaví.cz. Zároveň jsou všichni
členové MAS Pošumaví a všechny obce, které vydaly souhlas k působení MAS Pošumaví na svém území,
pravidelně informováni o aktuálním dění v MAS prostřednictvím emailových depeší.
MAS Pošumaví předpokládá vyhlášení první výzvy pro potenciální žadatele z OP Zaměstnanost v lednu
2017 a z Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu ve druhém
čtvrtletí 2017.

Jednání výkonné rady 9. 2. 2016

Jednání valné hromady 6. 12. 2016

Členové vedení a management MAS se na pozvání zúčastňují i jednání členských mikroregionů,
popřípadě valných hromad neziskových organizací. Na těchto jednáních se diskutuje nejen o činnosti
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MAS, ale i možnostech a variantách regionálního rozvoje v Pošumaví. Intenzivní kontakty jsou
především s Mikroregionem Plánicko z.s.p.o. a v roce 2016 byly zintenzivněny pracovní kontakty i
s Mikroregionem Střední Pošumaví z.s.p.o,

Zasedání mikroregionu Plánicko

Zasedání mikroregionu Střední Pošumaví

5.3.2. Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
V roce 2015 byla Místní akční skupina Pošumaví pověřena ORP Klatovy, ORP Sušice a ORP Horažďovice
podáním žádosti na zpracování místních akčních plánů pro oblast jejich působnosti na ministerstvo
školství. Všechny tři projekty byly podány ve druhém kole příjmu žádostí v lednu 2016 a všechny byly
ministerstvem schváleny k realizaci. Místní akční plány řeší jednak vztahy mezi zřizovateli škol a
vlastními školami a jednak je jejich zpracování podmínkou pro případné čerpání finančních prostředků
školami z IROP. Většina základních a mateřských škol nacházejících se na území všech tří ORP se
rozhodla zapojit do zpracování MAP.
Schválené projekty předpokládaly zahájení prací na místních akčních plánech v červenci a srpnu roku
2016. Na základě toho byli stanoveni koordinátoři pro zpracování plánů na území působnosti každé
ORP a společná metodička pro všechny tři ORP. Zároveň byly ve všech třech ORP ustaveny řídicí výbory,
které budou schvalovat jednotlivé výstupy projektu a hodnotit jeho průběh.
Koordinátoři a metodička projektu na území jednotlivých ORP navštívili v druhé polovině roku všechny
mateřské a základní školy, které souhlasily se zapojením do projektu. Rovněž proběhla ve všech třech
ORP jednání u kulatého stolu, kterých měla možnost se zúčastnit i široká veřejnost, rodiče dětí,
pedagogové, zástupci zřizovatelů škol, neziskové organizace zabývající se vzděláváním a i další zájemci
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o tuto problematiku. Výstupy ze všech těchto setkání budou zapracovány do jednotlivých strategických
rámců, které budou projednávány v lednu roku 2017.
MAS Pošumaví má své zastoupení i v řídících výborech zbylých dvou ORP na území své působnosti. Za
přenos informací z ORP Domažlice je zodpovědný člen výkonné rady Ing. Vladislav Vilímec a z ORP
Nepomuk Ing. Radana Šašková.

Projednání MAP v Klatovech

Projednání MAP v Horažďovicích
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6. Přehled ostatních aktivit MAS Pošumaví
6.1 Projekt Regionální potravina Plzeňského kraje 2010 – 2016

Místní akční skupina Pošumaví z.s. v letech 2010 - 2016 byla jedním z krajských koordinátorů soutěže
Regionální potravina Plzeňského kraje. Jejími partnery při pořádání soutěže byly Krajská agrární
komora Plzeň z.s.p.o. a Úhlava o.p.s.
V roce 2016 se stejně jako v předchozích letech uskutečnila celá řada prezentací a ještě více se
prohloubila spolupráce s Plzeňským krajem. Vyhlášení výsledků se konalo stejně jako v předchozích
letech na Festivalu regionálních potravin. Ten se konal v květnu na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Na
Festivalu regionálních potravin Plzeňského kraje 2016 nemohli chybět ani kuchaři. Ti byli na akci
zastoupeni Filipem Sailerem a Ondřejem Slaninou, kteří jsou známi z pořadu České televize Kluci v akci.
Oba pánové festival moderovali, a přitom pro návštěvníky i vařili. Ceny vítězům předávala spolu s
hejtmanem Plzeňského kraje panem Václavem Šlajsem a dalšími členy rady Plzeňského kraje i paní
Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky.
Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované
včetně uzených mas

Řeznický cop Klasik, Řeznictví Pirník spol. s r.o.
(Plzeň)

2.

Masné výrobky trvanlivé

Sušené hovězí maso, Plzák z Plzně s.r.o.

3.

Sýry včetně tvarohu

Pastýř Pikant, BEVA Invest spol. s r.o. (Krasíkov)

4.

Mléčné výrobky ostatní

Kysané mléko, Minimlékárna JOMA Josef
Martínek (Dolní Lhota)

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Celožitný chléb kváskový, PEKO Němečková
s.r.o. (Plzeň)

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Meruňkový terč, Západočeské konzumní
družstvo Sušice

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Sirup Babiččin poklad, Od Macháčků s.r.o.
(Rybnice)
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8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

Sušené třešně, Lukrena a.s. (Nebílovy)

9.

Ostatní

Tolstolobik uzený porcovaný, Zpracovna ryb
Klatovy a.s.

Ochutnávky stejně jako v předchozích letech proběhly na celé řadě míst v Plzeňském kraji, ať již to byl
Půlmaraton v Plzni, Slavnosti kaše v Horažďovicích, chovatelská výstava v Horšovském Týně, Dny
evropského kulturního dědictví v Klatovech, akce Dětský svět na hradě Švihov, farmářské trhy v Sušici
a v Plzni, Liblínské slavnosti, Tachovské slavnosti, celokrajská zahrádkářská výstava v Plzni, pivní
slavnostmi v Přešticích, Slavnosti jablek v Nebílovech a v Krasíkově, celokrajské dožínky v Rokycanech,
Den piva v Chanovicích nebo zabijačkové hody v Klatovech pořádané ve spolupráci s firmou MASO
WEST s.r.o.
Zároveň mohli regionální výrobky již tradičně ochutnat návštěvníci výstav Země Živitelka v Českých
Budějovicích a ITEP v Plzni.
Poprvé byly také regionální potraviny z Plzeňského kraje představeny v sousedním Jihočeském kraji na
Vánočním jarmarku ve Strakonicích.

Zasedání hodnotitelské komise soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje gastroučebně Střední
školy zemědělské a potravinářské v Klatovech v roce 2016.
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Festival regionálních potravin Plzeň – vyhlášení výsledků soutěže

Festival regionálních potravin Plzeň – vyhlášení výsledků soutěže

Farmářské trhy Sušice

Celokrajské dožínky Rokycany
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Dětský svět Švihov

Pivní slavnosti Chanovice

Chovatelská výstava Horšovský Týn

Tachovské slavnosti

6.2 Další propagační akce na podporu regionálních potravin
6.2.1 Akce s ministerstvem zemědělství České republiky

Ministerstvo zemědělství pořádá v jednotlivých krajích České republiky celou řadu akcí pro nejširší
veřejnost na propagaci zemědělství a výroby potravin. Jednou z nich je i setkání u výrobců na farmách
pod názvem Poznej svého farmáře. V Plzeňském kraji se uskutečnilo v srpnu 2016 na farmě Údolíčko
manželů Junkových na Přimdě. Nejen zájem o regionální potraviny potvrdil, že podobné akce mají
smysl a jsou přínosem pro rozvoj venkova.
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Poznej svého farmáře – farma Údolíčko, Přimda

6.2.2 Na veletrhu Země Živitelka
V roce 2016 představila Místní akční skupina Pošumaví z.s. ve spolupráci s partnery KAK Plzeň z.s.p.o.
a Úhlava o.p.s. vítězné regionální výrobky na veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích.
Prezentace proběhla v pavilonu T ve stánku SZIF. Stěžejním tématem prezentace bylo předvedení
výrobků Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech jako několikanásobného vítěze soutěže
Regionální potravina Plzeňského kraje.

Země Živitelka České Budějovice

6.2.3 Vánoční trhy Strakonice
V roce 2016 se regionální potraviny Plzeňského kraje poprvé prezentovaly i v sousedním Jihočeském
kraji. Koordinátoři soutěže v Plzeňském kraji, kterými jsou MAS Pošumaví z.s., Krajská agrární komora
Plzeň a Úhlava o.p.s. přijali nabídku SZIF, aby představili část vítězných výrobků soutěže na Vánočních
trzích ve Strakonicích. Ochutnávka se setkala s velkým ohlasem a veškeré výrobky, které byly do
Strakonic dovezeny, byly během třídenní akce kompletně vyprodány.
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Vánoční trhy ve Strakonicích
6.2.4. Vánoční moštování
Stalo se již tradicí, že člen MAS Pošumaví základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I
– střed pořádá poslední adventní víkend Vánoční moštování. Jak z názvu vyplývá, je v sobotu otevřena
moštárna a zájemci z řad veřejnosti mají možnost si nechat zpracovat jablka, která jim zbyla ze sklizně
a pro která nemají jiné využití. K Vánočnímu moštování patří i různé doprovodné akce, na kterých mají
nejen klatovští, ale i návštěvníci z širokého okolí, možnost se na chvíli zastavit v předvánočním shonu
a třeba při svařeném vínu probrat vše, na co nezbyl v průběhu roku čas.

Vánoční moštování
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6.2.5 Dárkové koše
V rámci propagace regionálních potravin pokračoval Plzeňský kraj ve
využívání potravin od účastníků soutěže pro pohoštění při krajských
akcích. Významným oficiálním návštěvníkům kraje jsou rovněž panem
hejtmanem a členy krajské rady předávány jako pozornost dárkové
koše složené výhradně z regionálních potravin. Tuto formu prezentace
regionu začaly využívat i další samosprávy v kraji. Koše si mohou další
zájemci objednat v kanceláři místní akční skupiny.

6.3. Účast na nadregionálních výstavách
6.3.1. ITEP

Další významnou výstavou, mimo území MAS, které se Místní akční skupina Pošumaví aktivně
pravidelně zúčastňuje, je veletrh cestovního ruchu v Plzni ITEP, který se konal pátým rokem v hale
Lokomotivy Plzeň na Slovanech. Na všech ročnících Místní akční skupina Pošumaví představila kromě
své vlastní činnosti i výrobky účastníků soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.

ITEP Plzeň
6.3.2. Účast na dalších výstavách
Místní akční skupina Pošumaví z.s. se v roce 2016 nezúčastnila jako vystavovatel dalších výstav, kromě
prezentací v rámci soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Vzhledem k přechodnému období
se zaměřila na dokončení strategie CLLD. Některých celostátních výstav s vazbou na rozvoj venkova se
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však členové MAS a management zúčastnili jako návštěvníci za účelem výměny zkušeností
s vystavovateli.

Holiday World Praha

6.4 Celostátní síť pro venkov
Místní akční skupina Pošumaví je členem Celostátní sítě pro venkov ministerstva zemědělství a
pravidelně se účastní jejích akcí na krajské i celostátní úrovni.
Hlavní akcí, na které se MAS Pošumaví z.s. podílela a která se uskutečnila v roce 2016 za podpory
Celostátní sítě pro venkov, byl workshop Venkov jedna rodina. Cílem workshopu, který pořádalo
Ministerstvo zemědělství České republiky a dále Státní zemědělský intervenční fond a Místní akční
skupina Pošumaví z.s, bylo seznámit posluchače s aktuální situací v oblasti poskytování finančních
prostředků Programu rozvoje venkova.
Dalším cílem bylo informovat účastníky o možnostech financování venkovského cestovního ruchu a
infrastruktury s ním spojené v nadcházejících letech. Vzhledem k tomu, že regionální cestovní ruch je
uváděn jako priorita téměř ve všech rozvojových dokumentech obcí a mikroregionů na území
působnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s., byl o workshop velký zájem, o čemž svědčí zaplněný
konferenční sál.
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Workshop Venkov jedna rodina

6.5 Vzdělávací aktivity, administrativní a propagační podpora regionálního
rozvoje a další akce
6.5.1. Publikační činnost
V roce 2016 byla schválena nová koncepce internetových stránek MAS Pošumaví z.s. Byl vybrán nový
dodavatel a zvolena nová adresa www.masposumavi.cz. Na stránkách byly průběžně zveřejňovány
zprávy zejména o průběhu standardizace a zpracování Strategie CLLD. Kromě toho se průběžně
publikovaly informace o akcích pořádaných MAS Pošumaví. Oproti původním stránkám je součástí
stránek i mapa, ve které se mohou zájemci seznámit s místopisem MAS a kalendářem akcí, kde jsou
zveřejňovány i akce členů MAS, popřípadě dalších subjektů z území působnosti MAS, pokud o to projeví
zájem.
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Nová verze stránek MAS Pošumaví z.s.
Další informace o jednotlivých aktivitách MAS Pošumaví a jeho členů lze nalézt i na portálu Novinky.cz
konkrétně na adrese: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/uzivatel=2935
Zároveň jsou publikovány téměř všechny informace, zejména o uskutečněných aktivitách MAS
Pošumaví, i na vlastním profilu na Facebooku.

6.5.2. Aktivní vystoupení na seminářích (mimo komunitního projednávání CLLD)
MAS Pošumaví se každý rok aktivně účastní Podnikatelského fóra majitelů, manažerů, ředitelů
a dalších zástupců firem působících na venkově a v zemědělství v Plzeňském kraji. V roce 2016 se toto
fórum uskutečnilo v březnu v sále ZOD Mrákov. Účastníci měli možnost načerpat celou řadu informací
o možnostech financování venkova v období do roku 2020 a o vývoji cen jednotlivých komodit na trhu.
Aktivním účastníkem byla i Místní akční skupina Pošumaví z.s., jejíž manažer Ivo Šašek hovořil o stavu
příprav

strategie

CLLD

a

o

standardizaci

MAS.

Zároveň

informoval

přítomné

o soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje a záměrech v této oblasti roce 2016.
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Podnikatelské fórum v Mrákově

Podnikatelské fórum v Mrákově
V únoru 2016 se v Klatovech uskutečnil workshop k novému občanskému zákoníku a povinnostem,
které z něho vyplývají pro neziskové organizace. Workshop MAS zorganizovala pro Tematickou
platformu NNO k nové legislativě společnosti Spiralis, jejímž je členem. Projekt společnosti Spiralis si
klade za úkol pomoci neziskovým organizacím v rámci České republiky překonat možná úskalí při
změnách stanov a dalších povinnostech vyplývajících z NOZ.
MAS Pošumaví je jedním z partnerů projektu pro venkovské oblasti Plzeňského kraje.
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Workshop k novému občanskému zákoníku v Klatovech
V Sušici v prosinci 2016 proběhl již 35. ročník odborného semináře Chov a výživa skotu, který pořádalo
Veterinární centrum s.r.o., člen MAS Pošumaví z.s. Do programu semináře byl zařazen i bod týkající se
možnosti čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS. Referát
k tomuto bodu přednesli pracovníci MAS Ivo Šašek a Petra Otýsová.

Seminář Chov a výživa skotu v Sušici.
6.5.3. Některé akce členů a partnerů MAS Pošumaví konané za účasti vedení nebo
managementu MAS

Projekt SDI4Apps
Projekt SDI4Apps s českým názvem Využití otevřených geografických informací pomocí inovativních
služeb založených na propojených datech (Linked Data) je financovaný programem Competitiveness
and Innovation Framework Programme a je zaměřený na využití otevřených geografických informací
pomocí inovativních služeb založených na propojených datech.
V roce 2016 Úhlava o.p.s. za podpory MAS Pošumaví z.s. vytvořila etalon dat, který bude použit v
mapových aplikacích pro specifikaci bodů zájmu (POI). Data se týkají zajímavých objektů na území
působnosti MAS a budou zařazena do mezinárodní databáze.
V roce 2016 se zástupci Úhlavy o.p.s. zúčastnili i workshopu v norském Stavangeru, kde byly
diskutovány postupy k úspěšnému ukončení projektu v roce 2017.
Projekt bude ukončen v roce 2017 a Úhlava o.p.s. má za úkol ověřit pilotní vzdělávací aplikaci založenou
na regionálních vlastivědných datech z drtivé většiny sebraných na území MAS Pošumaví z.s. V
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současné době programátoři Českého centra pro vědu a společnost dolaďují aplikaci, do které v
současné době Úhlava o.p.s zpřesňuje a kompletuje datový soubor.
Bližší informace o projektu jsou k dispozici na http://w ww.ccss.cz/cs/projekty/sdi4apps.

Workshop SDI4Apps ve Stavangeru
Občanské sdružení OTISK, člen MAS Pošumaví, uspořádalo o Novém roce 2016 setkání na Bolfánku.
Návštěvníci tak měli možnost nejen se pohodlně projít po silvestrovské noci, ale i ochutnat podle
zájmu čaj nebo čaje s různými příchutěmi. Pro potěchu oka byla otevřena rozhledna, pro chladem
zkřehlé i hospoda, takže si každý přišel na své a nový rok mohl s radostí přivítat.

Návštěva partnerské MAS Železnohorský region v Pošumaví

Dlouhodobě trvá aktivní spolupráce mezi místními akčními skupinami Pošumaví z.s a Železnohorský
region z.s. Právě před sedmi lety poprvé přijeli kolegové z východních Čech do Klatov na výměnu
praktických zkušeností mezi oběma regiony.
Autobus ze Železných hor dorazil do Pošumaví ve středu 7. 9. večer, což nebránilo zahájení vlastního
programu v Sušici, kde byli účastníci exkurze první den ubytováni. Návštěvu přivítal předseda MAS
Pošumaví Tomáš Zelený v doprovodu manažerky CLLD Markéty Janotové. Po večeři pak pan Jan Kavale
představil na svých fotografiích Šumavu a Pošumaví nejen jako atraktivní turistickou destinaci.
Druhý den ráno přijal návštěvníky starosta města Sušice pan Petr Mottl. Po jeho krátkém oficiálním
přivítání se rozproudila neformální diskuse a výměna zkušeností, kterou ukončila až potřeba dodržet
časový program exkurze. Předseda MAS Pošumaví a zároveň člen rady města Sušice pan Tomáš Zelený
provedl kolegy ze Železných hor po městě a ukázal některé realizované rozvojové projekty z poslední
doby. Praktická ukázka města byla zakončena v místním minipivovaru. Z něho se za doprovodu
manažerů MAS Pošumaví Markéty Janotové a Ivo Šaška autobus přesunul do Čepic ke známé skleněné
soše Jana Nepomuckého a následně do rovněž známé a vyhlášené hospody v Nezamyslicích, kterou
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provozuje starosta obce pan Václav Kopa. Po obědě a neformální diskusi s panem starostou se hostů
opět ujal pan Jan Kavale z Lamberské stezky z.s., a podal fundovaný výklad ke kapli sv. Erazima, kostelu
Nanebevzetí Panny Marie a k Muzeu nezamyslických kostelů. Po krátkém osvěžení některých účastníků
v hospodě u pana Kopy se autobus přemístil do Krutěnic, kde v místním jezdeckém areálu Dvůr
Krutěnice po jeho prohlídce účastníci strávili druhou noc. Ještě před tím je ale čekalo zajímavé
vystoupení ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu pana Jaromíra Poláška k perspektivám
cestovního ruchu v jihozápadních Čechách. Následná neformální diskuse k různým tématům
regionálního rozvoje a rozvoje venkovských škole za účasti doprovázejících manažerů, předsedy MAS
Pošumaví a Radany Šaškové a Marie Kaufnerové z týmu MAP, uzavřela druhý den exkurze.
Poslední den návštěvy se naši hosté po snídani seznámili s jezdeckou farmou paní Jany Březinové v
Buršicích. Paní Březinová potom představila vilu Jana Wericha ve Velharticích a exkurze pokračovala
na farmě pana Jiřího Zeleného v Horním Staňkově. Po následné krátké zastávce na velhartickém
hřbitově a ukázce zjevujícího se obrazu na kostele sv. Máří Magdalény přivítal všechny v Eurocampu v
Běšinech starosta obce pan František Vlček. Vzhledem k tomu, že před sedmi lety byli účastníci tehdejší
exkurze v Běšinech ubytováni, bylo to pro ně i pro pana starostu milé setkání na závěr celé akce.

Exkurze z MAS Železnohorský region v Krutěnicích a v Sušici
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Exkurze z MAS Železnohorský region v Běšinech a v Buršicích

6.6. Účast na celorepublikových akcích
6.6.1 Účast na konferenci Venkov 2016
V roce 2016 se konference Venkov uskutečnila v Litoměřicích, projednávaná tématika se nelišila od
předchozích let a byla opět zaměřena především na další plánovací období Evropské unie v letech 2014
– 2020 a na zpracování strategických dokumentů pro toto období. Celostátní konferenci pořádá
každým rokem Ministerstvo zemědělství s NS MAS ČR a Spolkem pro obnovu venkova.
Na konferenci je cenná zejména neformální výměna názorů mezi účastníky a i její praktická část, ve
které jsou představovány úspěšné, ale někdy i neúspěšné projekty v jednotlivých regionech.

Konference Venkov 2016 Litoměřice

6.7 Spolupráce s dalšími partnery
6.7.1. Spolupráce s Plzeňským krajem - mikrogranty

Místní akční skupina Pošumaví z.s. kromě výše zmíněné spolupráce v oblasti propagace Regionálních
potravin spolupracuje s Plzeňským krajem i v oblasti podpory kulturních, sportovních a společenských
akcí na venkově. Na území působnosti MAS Pošumaví z.s. se uskutečnilo 10 akcí, které byly podpořeny
Plzeňským krajem prostřednictvím MAS. Jednalo se o:


Velitelský den okrsku č. 10, taktické cvičení s hasicími přístroji v Pocinovicích dne 21.10.2016



Chudenice ve stínu Otce vlasti dne 28.10.2016
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Absolventský koncert v Sušici dne 11.11.2016



Koncert ke cti sv. Cecílie v Myslívě dne 26.11.2016



Chovatelská výstava v Kasejovicích dne 27.11.2016



Mikulášská besídka + turnaj v sálové kopané v Bolešinech dne 3.12.2016



Slavnostní předání hasičských vozidel pro SDH Vrhaveč ADH Malá Víska dne 3.12.2016



Propagace rozvoje venkova na Výroční valné hromadě SDH Plánice dne 10.12.2016



Vánoční koncert v kapli sv. Apoleny v Měcholupech dne 11.12.2016



Koncert Pavla Vítka v rámci Zpívání koled s Českým rozhlasem v Klatovech dne 14.12.2016

SDH Pocinovice, Velitelský den okrsku č. 10, taktické cvičení s hasicími přístroji 21. 10. 2016

Chudenice ve stínu Otce vlasti 28. 10. 2016

Absolventský koncert v Sušici 11. 11. 2016
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Koncert ke cti sv. Cecílie Myslív 26.11.2016

Chovatelská výstava Kasejovice 27.11.2016

Mikulášská besídka + turnaj v sálové kopané Bolešiny 3.12.2016
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Slavnostní předání hasičských vozidel pro SDH Vrhaveč ADH Malá Víska 3.12.2016

Propagace rozvoje venkova na Výroční valné hromadě SDH Plánice 10.12.2016

Vánoční koncert v kapli sv. Apoleny v Měcholupech 11.12.2016
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Koncert Pavla Vítka v rámci Zpívání koled s Českým rozhlasem v Klatovech 14.12.2016

6.7.2 Spolupráce s univerzitami a školami
Místní akční skupina Pošumaví zahájila v roce 2016 práci na projektech místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání pro školy na území ORP Klatovy, Sušice a Horažďovice. Na společných poradách se zástupci
těchto měst byli informováni ředitelé škol o významu a potřebě zhotovení místních akčních plánů.
Zároveň byly ustaveny řídící výbory v rámci jednotlivých ORP a zahájeny práce na programovém
dokumentu
Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity se Místní akční skupina
Pošumaví podílí na rozšiřování míst, kde probíhá výuka formou virtuální univerzity třetího věku. Ke
konci roku 2016 se výuka úspěšně konala nebo připravovala na letní semestr v Běšinech, Bolešinech,
Horažďovicích, Chanovicích, Kasejovicích, Kdyni, Klatovech, Kolinci, Loučimi, Měčíně, Plánici, Sušici,
Švihově a Staněticích.
Kromě deklarace o spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity
v Klatovech má MAS Pošumaví z.s. memoranda o spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské
univerzity a s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Projekty ve spolupráci s VHS Regen jsou zaměřeny především na oblast cestovního ruchu, regionálního
rozvoje a vzdělávání, týkají se praktických potřeb obyvatel a podnikatelů v obou regionech. Vzhledem
k mezidobí pro podávání projektů do dispozičního fondu byly v roce 2016 kontakty s VHS Regen na
úrovni vzájemných návštěv a setkávání. Jednalo se zejména o spolupráci mezi MAS Pošumaví z.s. a LAG
Regen, která pracuje pod metodickou podporou VHS.
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Stejně jako každý rok, tak i v roce 2016 prezentovali žáci Střední školy zemědělské a potravinářské v
Klatovech, člena MAS Pošumaví z.s., svoje dovednosti v jednotlivých gastronomických oborech. Kromě
jednotlivých cukrářských, pekařských, či masných výrobků měla veřejnost možnost se seznámit se
slavnostním prostřením stolů k různým příležitostem. Celá akce posloužila i k setkání laické veřejnosti
s vedením školy a učiteli jednotlivých odborných předmětů a k výměně názorů a zkušeností v této
problematice.

V sobotu 19. září 2015 proběhlo na klatovské radnici slavnostní zahájení dalšího akademického roku v
místním konzultačním středisku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Za
přítomnosti proděkana PEF ČZU doc. Ing. Karla Tomšíka Ph.D., místostarosty města pana Ing. Martina
Kříže, člena Rady Plzeňského kraje pana Mgr. Jaroslava Šobra, ředitele Střední školy zemědělské a
potravinářské v Klatovech Ing. Vladislava Smolíka, manažera MAS Pošumaví Ing. Ivo Šaška, předsedy
správní rady Ing. Pavla Honzíka a ředitele téže společnosti Ing. Pavla Vondráčka se v reprezentačních
prostorách klatovské radnice sešli studenti prvního ročníku bakalářského a prvního ročníku
navazujícího magisterského studia.
Celkem více než 130 studentů těchto prvních ročníků se setkalo před úvodními přednáškami, aby
společně s čestným předsednictvem slavnostně zahájili výuku v klatovském středisku PEF ČZU.
Studijním oborem jak v bakalářském, tak i magisterském směru, je po celou dobu více než dvanáctileté
existence střediska Veřejná správa a regionální rozvoj.
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Zahájení akademického roku na radnici v Klatovech

6.7.3. Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Modlitba za domov.
Tato církev působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v
severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Sdružuje zejména věřící
české i polské národnosti a bohoslužby se ve většině sborů konají v obou jazycích. Církev má celkem
21 sborů a kazatelské a misijní stanice.
Proč augsburského vyznání? Tento dovětek upřesňuje „evangelictví" a znamená, že se církev hlásí
především k odkazu Lutherovy reformace. Augsburské vyznání, které bylo předloženo císaři Karlu V v
Augsburgu (Německo) v roce 1530, od té doby tvoří jeden ze základních věroučných pilířů všech
luteránů. Bližší informace o církvi jsou k dispozici na stránkách www.sceav.cz.
Církev pořádá každoročně Evangelický den, který se koná i v obcích na území MAS Pobeskydí. V
letošním roce se Evangelický den s mottem Církev jako rodina - Rodina jako církev uskutečnil v obcí
Třanovice, kde je dlouholetým starostou pan Jan Tomiczek a pastorem pan Tomáš Tyrlík, oba velcí
příznivci Pošumaví. Organizací byl pověřen Frýdecký seniorát SCEAV a pozvána byla celá řada hostů,
mezi nimi i Místní akční skupina Pošumaví.
V 10:00 hod. byl Evangelický den zahájen slavnostní společnou bohoslužbu pod širým nebem, a během
bohoslužby se konala nedělní besídka pro děti. V průběhu poledního času byl prostor k vzájemným
rozhovorům a sdílení u oběda, dobré kávy a zákusku. Pro děti byly připravené různé zajímavosti a
atrakce. Byla také možnost navštívit jednotlivé stánky Slezské církve evangelické a dalších diakonických
a misijních organizací s nejrůznějšími publikacemi a mnoha dalšími upomínkovými předměty. Všichni
zájemci mohli navštívit Památník Jiřího Třanovského se stálou expozicí o životě, díle a odkazu tohoto
významného třanovického rodáka.
Od 13:30 hod. byla pro rodiče s dětmi připravena zajímavá stezka za pokladem, od 14:30 hod. proběhly
dva semináře: Jak budovat rodinu a Jak budovat církev. V 16:00 hod. se pak se konalo společné rodinné
odpoledne, ve kterém se vyprávěla svědectví a životní zkušeností rodin a zazněla také hudebně-
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pěvecká rodinná vystoupení. V rámci programu proběhlo vyhlášení vítězů výtvarné soutěže, kterou
vyhlásila církev na téma: Moje rodina. V 18:00 hod. byl Evangelický den zakončen divadelní hrou
Noemova archa, kterou nastudovala loutková scéna Těšínského divadla Bajka.
Evangelického dne se za MAS Pošumaví zúčastnili Radana a Ivo Šaškovi, kteří kromě účasti na vlastním
Evangelickém dnu měli čest několikrát jednat s panem biskupem SCEAV Janem Waclawkem a starostou
obce Třanovice panem Janem Tomiczkem. Za doprovodu třanovického pastora a náměstka pana
biskupa si prohlédli sídlo Slezské diakonie a muzeum historie protestantství ve Slezsku v církevním
areálu v Českém Těšíně a muzeum Jiřího Třanovského v Třanovicích.
V Třanovicích v areálu Kapplova dvora proběhlo i setkání s managementem Místní akční skupiny
Pobeskydí k aktuálním otázkám tvorby strategie CLLD a možnostem další spolupráce v oblasti výměny
zkušeností a příkladů dobré praxe.

Evangelický den v Třanovicích

Evangelický den v Třanovicích

39

6.8 Spolupráce s dalšími místními akčními skupinami

6.8.1. Spolupráce na národní úrovni
Místní akční skupina Pošumaví z.s. je členem Národní sítě MAS ČR. Na akcích pořádaných touto sítí se
setkávají prakticky všechny místní akční skupiny, kterých je nyní přes 180, z celé České republiky. Místní
akční skupina Pošumaví již od svého vzniku spolupracovala s řadou MAS a dalších partnerů. Pravidelné
schůzky místních akčních skupin působících v Plzeňském kraji se konají pod hlavičkou NS MAS ČR.
V roce 2016 pokračoval rozvoj kontaktů s místními akčními skupinami v Jihočeském kraji, V poslední
době MAS spojuje i fenomén Práchně. V roce 2015 vyústily tyto aktivity v založení společné turistické
destinace Prácheňsko a Pošumaví, z.s. V roce 2016 turistická destinace za finanční podpory
Jihočeského kraje zahájila aktivní činnost na propagaci cestovního ruchu na území čtyř spolupracujících
MAS.
6.8.2. Spolupráce na mezinárodní úrovni
Na mezinárodní úrovni byly obnoveny kontakty s LAG Regen. S představiteli bavorské místní akční
skupiny se uskutečnilo jednání v Regenu, na kterém obě MAS podepsaly memorandum o spolupráci,
ve kterém je zakotvena vůle obou stran využít svých aktivit k podpoře a realizaci společných projektů.

Podpis memoranda o spolupráci s LAG Regen v Regenu

40

Zároveň proběhla celá řada oficiálních i neoficiálních jednání, která předpokládají spolupráci na
společném projektu z PRV, popřípadě z dalších zdrojů zaměřeného na oblast people-to-people nebo
regionálních potravin.

Setkání v Regenu s představiteli LAG Regen

6.9. Prácheňsko a Pošumaví z.s.
29. srpna 2015 byl Krajským soudem v Českých Budějovicích zapsán pod spisovou značkou L 6776
spolek Prácheňsko a Pošumaví z.s., který si klade za cíl propojovat subjekty veřejného, soukromého
a neziskového sektoru, přispívat k rozvoji cestovního ruchu v destinaci Prácheňsko a Pošumaví a
vytvářet fungující spolupráci vedoucí k obohacení cestovního ruchu v oblasti Prácheňska a Pošumaví.
Zakládajícími členy spolku jsou:
 MAS Pošumaví z.s.
 MAS Strakonicko z.s.
 MAS Blatensko o.p.s.
 MAS Vodňanská ryba o.p.s.
Spolek je otevřený dalším zájemcům o společnou podporu cestovního ruchu na území zakládajících
místních akčních skupin. Sídlo spolku je ve Strakonicích a MAS Pošumaví z.s. aktuálně zastává funkci
místopředsedy.
V roce 2016 získal spolek podporu z Jihočeského kraje, kterou využil jednak na vydání vlastních
propagačních materiálů a jednak na vydání propagačních materiálů svých členů. Spolek působí na
území dvou krajů a svojí činností se snaží přispívat k tomu, aby turisté, kteří navštíví Prácheňsko
a Pošumaví vnímali tuto oblast jako jednotné území a nikoliv jako oblast ležící na území dvou
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samosprávných celků. Finanční prostředky na podporu svých propagačních materiálů získal DSO
Horažďovicko a město Klatovy.

6.10. Český systém kvality služeb

Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem
pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.
Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje
s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu. Místní akční skupina Pošumaví z.s. je
certifikovanou organizací v rámci tohoto systému. Vyškolenou trenérkou II. stupně pro MAS Pošumaví
z.s. je Bc. Alžběta Merglová, která provedla v průběhu roku aktualizaci dat a průběžné vyhodnocení
účinnosti projektu. Bližší informace o Českém systému kvality služeb najdete na www.csks.cz.

7. Změny členské základny a složení řídících orgánů v roce 2016
7.1. Odstoupení členů a přijetí nových členů
K 31. 12. 2015 měla Místní akční skupina Pošumaví z.s. celkem 58 členů. 1.1.2016 fúzovaly společnosti
Agromachine s.r.o. a Zempo s.r.o. Podle projektu z 22.8.2016 potom proběhla fúze společnosti
Agromachine s.r.o. s přechodem veškerého jmění na nástupnickou společnost Statek Sobětice s.r.o.
Do 21.6.2016 měla MAS Pošumaví z.s. 57 členů a od valné hromady konané dne 21.6.2016 měl spolek
opět 58 členů, protože na ní byla zvolena za člena MAS paní Ing. Jitka Pyšková – OSVČ.

7.2 Změny v zájmových skupinách
Rozdělení členů MAS Pošumaví do zájmových skupin - současný stav k 31. 12. 2016
1. Infrastruktura, služby a kvalita života na venkově
Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti veřejných služeb, technické a dopravní infrastruktury, včetně
protipovodňových a protierozních opatření. Zlepšení kvality života v obcích, posílení sounáležitosti
obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova. Ve skupině nedošlo v roce 2016 ke změně.
Členové:
Město Klatovy, Město Sušice, Plánicko z.s.p.o., Běleč, z.s.p.o., Klub přátel Klatovska o.s., Klatovské
folklorní sdružení Šumava o.s., Panoráma o.s., Vlastivědná společnost Regio v Klatovech, o.s., Pionýr
z.s. - Pionýrská skupina Tuláci, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s., okresní
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organizace SPMP Klatovy, Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, Římskokatolická farnost Sušice,
Sportovní klub Bolešiny, Tělovýchovná jednota Haas Chanovice, Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín,
Alfastav, spol. s r.o., Atrium, s.r.o., Milan Doležal - OSVĆ, Mgr. Kamil Pikhart -OSVČ, Eva Mašková OSVČ, Ing. Zdeněk Hynčík, Ing. Václav Hlinka, Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., Ing. Stanislav Šlehofer,
Ing. Pavel Princ.
Členy jsou fyzické i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem zájmu je komplexní přístup k
vyváženému rozvoji území ve veřejném zájmu.
2. Rozvoj podnikání a jeho diverzifikace, regionální marketing a cestovní ruch
Podpora rozvoje drobného podnikání a diverzifikace hospodářských činností zemědělců, tvorba
nových pracovních míst. Zvýšení úlohy cestovního ruchu pro posílení místní ekonomiky a vytváření
podmínek pro lepší propagaci regionu, marketing a spolupráci v oblasti cestovního ruchu a informační
činnosti.
Členové:
Sdružení obcí Kdyňsko, Město Kasejovice, Střední Pošumaví z.s.p.o., Klatovské katakomby o.s.,
Lamberská stezka, o.s., Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad, o.s., Modelklub č. 186
Bolešiny, Jaroslava Kypetová - ubytovací služby u Elišky, MASO WEST, s.r.o., Auto Kalný s.r.o., Farma
Loužná, Agromachine s.r.o., Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Výrobně obchodní družstvo
Velký Bor, Měcholupská zemědělská a.s., Asavet, a.s., Veterinární centrum, s.r.o., Pyšková Jitka, OSVČ.
Členy jsou ostatní podnikající osoby (fyzické i právnické) s převažujícími činnostmi na venkově obecně,
na zemědělské půdě, PUPFL, při těžba a zpracování dřevních hmot, cestovní ruch, rekreaci, atd.,
Podnikající osoby, neziskové organizace, osoby, odborníci, občané, jejichž hlavním zájmem je otázka
zajištění rekreace a rozvoje cestovního ruchu v území. Ve skupině ukončila svoji činnost společnost
Zempo s.r.o., která fúzovala 1.1.2016 se společností Agromachine s.r.o. Dne 21.6.2016 byla do skupiny
valnou hromadou schválena Pyšková Jitka - OSVČ.
3. Vzdělávání
Zvýšení dostupnosti celoživotního vzdělávání a environmentální výchovy a osvěty a využití vzdělávací
kapacity území MAS pro rekvalifikace a diverzifikace dovedností pro vytváření pracovních příležitostí.
Členové:
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Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Sušice, Komunitní škola Kdyňsko o.s., Komunitní škola Švihov, o.s., Přátelé muzea Dr. Šimona Adlera v
Dobré Vodě u Hartmanic o.s., Úhlava o.p.s., Security Investment, s.r.o., AgAkcent, s.r.o.,
Členy zájmové skupiny jsou ty organizace (fyzické i právnické) i občané, jejichž specifickou prioritou je
otázka rozvoje vzdělanosti v území.
4. Životní prostředí a přírodní bohatství
Ochranou přírodního bohatství zvyšovat přitažlivost jak pro obyvatele a návštěvníky regionu
Členové:
DSO Měčínsko, Prácheňsko z.s.p.o., OTISK, o.s., Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Plánice, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, Ekofarma Bílek, s.r.o.,
EPIN s.r.o.
Členy zájmové skupiny jsou ty organizace, či jednotlivci, kteří se podílejí na ochraně přírodních zdrojů
v regionu působnosti a to jak na profesionální, tak dobrovolné bázi.

7.3. Změny ve výkonné radě
Výkonná rada pracovala v roce 2016 do 6.12.2016 ve složení:
1. DSO Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
2. Klub přátel Klatovska, o.s., zastoupené Danuší Hamplovou
3. Komunitní škola Švihov, o.s. zastoupené Ing. Markétou Janotovou
4. Město Klatovy zastoupené Ing. Martinem Křížem
5. Pošumavské sportovní sdružení Klatovy o.p.s. zastoupená Karlem Šotem
6. Úhlava o.p.s. zastoupená Ing. Pavlem Honzíkem
7. Veterinární centrum, s.r.o. zastoupená Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
8. Zájmové sdružení právnických osob Plánicko zastoupené Ing. Josefem Sommerem
9. Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko zastoupené Petrem Kláskem
Na valné hromadě konané dne 6.12.2016 v sídle spolku byla zvolena výkonná rada ve složení:
1. Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
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2. Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Věrou Kadlecovou
3. Klatovské katakomby, z.s. zastoupený Ing. Václavem Chroustem
4. Město Klatovy zastoupené Ing. Martinem Křížem
5. Plánicko, z.s.p.o., zastoupené Ing. Josefem Sommerem
6. Prácheňsko, z.s.p.o. zastoupené Ing. Hanou Kalnou
7. Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Ing. Jiřím Juklem
8. Úhlava o.p.s. zastoupená Ing. Pavlem Honzíkem
9. Veterinární centrum, s.r.o. zastoupená Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
Výkonná rada je kolektivním statutárním orgánem spolku a navenek byla MAS Pošumaví zastupována
předsedou a dvěma místopředsedy. Do 13. 12. 2016 pracovala ve složení:
Veterinární centrum s.r.o. – Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. – předseda
Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko – Petr Klásek – místopředseda
Město Klatovy – Ing. Martin Kříž – místopředseda
Výkonná rada na svém prvním zasedání zvolila pro zastupování MAS Pošumaví z.s. navenek tyto
zástupce:
Předseda spolku:
Město Klatovy, jehož jménem jedná Ing. Martin Kříž, místostarosta města
Místopředsedové spolku:
Plánicko, z.s.p.o., jehož jménem jedná Ing. Josef Sommer, předseda zájmového sdružení a starosta
obce Bolešiny
Prácheňsko, z.s.p.o., jehož jménem jedná Ing. Hana Kalná, místostarostka města Horažďovice

7.4. Výběrová komise MAS Pošumaví
Složení výběrové komise v roce 2016 bylo do valné hromady konané dne 6. 12. 2016 následující:
1. Auto Kalný, s.r.o., zastoupená Jaroslavem Kalným
2. Běleč, z.s.p.o., zastoupené PaedDr. Václavem Petrusem
3. Město Kasejovice, zastoupené Ing. Marií Čápovou
4. Mašková Eva, OSVČ
5. Pikhart Kamil, Mgr., OSVČ
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6. Přátelé muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě zastoupení Bc. Markétou Vacovskou
Chalušovou
7. Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad, o.s., zastoupené Jiřím Zeleným
8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, zastoupené Ing. Jaromírem Kolářem
9. Střední Pošumaví, z.s.p.o., zastoupené Ing. Pavlem Princem
10. Lamberská stezka, o.s., zastoupené Janem Helíškem
11.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, zastoupená Antonínem
Papežem

Na valné hromadě MAS Pošumaví z.s. konané dne 6. 12. 2016 byly do výběrové komise zvoleny
následující osoby:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ing. Karel Baumruk
Ing. Marie Čápová
Mgr. Olga Kalčíková
Petr Klásek
Ing. Jaromír Kolář
Eva Kyrálová
Eva Mašková
Mgr. Kamil Pikhart
Ing. Karel Rejtar
Ing. Stanislav Šlehofer
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Pavel Vondráček
Bc. Markéta Vondrová

7.5. Změny v dozorčí radě
Dozorčí rada pracovala do valné hromady konané dne 6. 12. 2016 ve složení:
1. Epin, s.r.o zastoupenou Ing. Miroslavou Vackovou - předseda
2. Klatovské katakomby o.s. zastoupené Ing. Václavem Chroustem
3. Město Sušice zastoupené Bc. Petrem Mottlem
Na valné hromadě konané dne 6. 12. 2016 dal svoji funkci prostřednictvím svého zástupce pana Ing.
Václava Chrousta k dispozici spolek Klatovské katakomby z.s. Do dozorčí rady byl následně na stejném
zasedání zvolen pan Mgr. Pavel Princ – OSVČ.
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8. Roční účetní závěrka
8.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celých
tisících Kč)
Název položky
AKTIVA CELKEM
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
C. Oběžná aktiva
C. I. Zásoby
C. II. Dlouhodobé pohledávky
C. III. Krátkodobé pohledávky
C. IV. Krátkodobý finanční majetek
D. I. Časové rozlišení
PASIVA CELKEM
A. Vlastní kapitál
A.I. Základní kapitál
A.II. Kapitálové fondy
A. III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní
fondy ze zisku
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního
období (+/-)
B. Cizí zdroje
B. I. Rezervy
B. II. Dlouhodobé závazky
B. III. Krátkodobé závazky
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci
C. I. Časové rozlišení

Stav k 31.12.2015
1224

Stav k 31.12. 2016
2758

102

102

102

102

1122
13

2656
16

187
922

922
1718

1224
939
1002

2758
939
939

-63
285

387
1432

285

1432

47

8.2.

Výkaz zisku a ztrát (v celých tisících Kč)

Název položky
Stav k 31.12.2015
Výkony
686
Výkonová spotřeba
670
Přidaná hodnota
16
Osobní náklady
1668
Daně a poplatky
5
Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného
majetku
Tržba z prodeje materiálu a DM
183
Zůstatková cen prodaného
54
materiálu
Ostatní provozní výnosy
1496
Ostatní provozní náklady
12
Provozní výsledek hospodaření
-44
Ostatní finanční náklady
9
Finanční výsledek hospodaření
-9
Daň z příjmu za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za běžnou
-53
činnost
Výsledek hospodaření za účetní
-63
období (+/-)
Výsledek hospodaření před
-63
zdaněním

Stav k 31.12.2016
664
1055
-391
2958
1

119
67
3876
7
422
4
-4
418
387
397
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Aktuální kontakt:
Předseda sdružení: Město Klatovy - Ing. Martin Kříž
Místopředsedové sdružení: Plánicko z.s.p.o. - Ing. Josef Sommer, Prácheňsko z.s.p.o. – Ing. Hana
Kalná
Manažerka CLLD: Ing. Markéta Baštařová Janotová
Manažeři CLLD: Ing. Ivo Šašek, CSc., Ing. Jan Kolář
Metodička MAP: Ing. Marie Kaufnerová
Koordinátoři MAP: Ing. Radana Šašková, Ing. Radka Schusterová, Mgr. Jindřich Haišman
Administrativa MAS, SPL a SCLLD: Bc. Alžběta Merglová, Petra Otýsová
Finanční a administrativní manažerky MAP: Jindřiška Vrbová Bělohlavá, Petra Otýsová

Kancelář a provozovna MAS Pošumaví z.s.
Plánická 174
339 01 Klatovy
telefon: 376 387 717
email: lag@masposumavi.cz
web: www.masposumavi.cz

Výroční zpráva byla projednána a schválena na valné hromadě spolku dne 26. 4. 2017
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