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Slovo úvodem
Pokud si kdykoliv vybavím události roku 2016, vytane mi na mysli bohužel především ztráta člověka,
který stál u zrodu naší místní akční skupiny a dlouhá léta ji vedl. Ve stínu této velmi smutné události
pak popravdě zůstává každodenní činnost MAS, která se musela přizpůsobit dalším a dalším
požadavkům, proces podání nové strategie MAS, následná kola jejích úprav, ale i další činnosti, které
jsou předmětem této výroční zprávy.
Místní akční skupina Třeboňsko především přečkala další rok, přečkala jej v linii plánovaných úkonů,
a od května 2016 se postavila do čela platformy místních akčních skupin v Jihočeském kraji. Je to
pozice zavazující, pozice nelehká a v mnohém i ne právě bezpečná, neboť Jihočeši již od dob Pánů
z Růže představovali vždy zástup těch, kteří nezřídka nesouhlasili s „Prahou“ a nebáli se svůj názor
dát hlasitě najevo. Přeji si, abychom dál šli ve šlépějích pana Ing. Jaromíra Vávry, který do
posledních chvil považoval zdravý rozum za potřebnější než ad absurdum dotažené konstrukty z pera
lidí, kteří o venkovu rozhodují, ačkoliv nikdy nebyli a nejsou jeho součástí.
Pane Vávro, Váš přehled, zkušenosti a ironický humor nám tu velmi schází.

Bc. Tomáš Novák
ředitel MAS Třeboňsko
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Základní informace o MAS

Celý název:

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Sídlo:

Dukelská 145
379 01 Třeboň

IČ:

260 75 679

Telefon:

384 385 688

E-mail:

mas@mas-trebonsko.cz

Mobil:

+420 774 742 095

www stránky:

www.mas-trebonsko.cz

Datová schránka:

f9mgs58

1.1 Úkoly a cíle MAS
Hlavním úkolem MAS Třeboňsko o.p.s. nadále zůstává:
Vytváření a aktualizace rozvojové strategie mikroregionů Třeboňsko, Veselsko, Řečicko,
Vitorazsko a Jindřichohradecko - západ, jejichž jednotícím tématem je zhodnocení přírodních
a kulturních zdrojů.
Podpora rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí:


obnova zdevastované části krajiny



obnova hrází a čištění vodních ploch



budování kanalizací a čistíren odpadních vod



obnova a udržování kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a
krajiny



pořizování nových strojů a technologie pro obnovu přírodního nebo kulturního dědictví



obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v CR (obchody,
restaurace, kuchyně, ubytování)



stavební, technologické a strojové vybavení k pěstování a využívání obnovitelných zdrojů
energie



budovy a vybavení vydavatelství a výzkumných organizací zaměřených na výše uvedené
téma
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meziregionální a mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma



obnova a údržba budov a jejich využití jako společenských a informačních center



pořizování

informačních systémů, podpora

vzniku a

provozu regionálních

a

podnikatelských sítí
Vypisování výzev pro předkládání projektů
Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v
souladu s přijatými principy strategického rozvoje mikroregionu
Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu Leader určených MZe ČR a
výborem obecně prospěšné společnosti a podobných iniciativ a dotačních programů
Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti
působení MAS Třeboňsko
Evidence a monitorování realizace projektů
Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti
Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje SCLLD prostřednictvím organizační složky
Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně prospěšná
společnost může vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou
činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti
a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

Mezi další úkoly MAS Třeboňsko patří:
Propagace partnerských regionů a jejich zájmového území
Navazování spolupráce na rozvoji venkova na místní i evropské úrovni
Společný postup při pečování o hospodářský rozvoj regionů
Tvorba a evaluace strategie komunitně vedeného místního rozvoje a její implementace
Vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji území
Podpora projektů v rámci přijaté strategie, jejichž cílem je spojení veřejných a soukromých zdrojů
regionů, další rozvoj regionů v intencích dotačních programů EU a ČR
Animace území MAS
Animace školských zařízení na území MAS
Propagace metody LEADER
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2

Přehled činnosti MAS v roce 2016

MAS Třeboňsko o.p.s. (dále také MAS Třeboňsko, MAS) v roce 2016 vyvíjela činnost v souladu se
Zakládací smlouvou a Statutem společnosti. Primárně se připravovala na nové programovací období,
včas podala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále také SCLLD) a od dubna 2016
realizovala projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň (dále také MAP či MAP ORP
Třeboň), kterému je věnován samostatný prostor v příslušné části této výroční zprávy. S účinností od
července 2016 mohla MAS nabízet také poradenskou a konzultační činnost v souladu s nově získaným
živnostenským oprávněním.

2.1 SPL 2007 - 2013
Vzhledem k pravidlu N+2 programového období 2007 – 2013, byl datum 30. 6. 2015 nejzazším
termínem pro podání Žádostí o proplacení žadatelů v rámci Programu rozvoje venkova. Nicméně
MAS Třeboňsko nadále zajišťuje udržitelnost SPL. Tomu tak bylo také v roce 2016, kdy zaměstnanci
MAS vyřizovali několik dotazů příjemců dotace v rámci PRV 2007 – 2013 a zajišťovali chod archivu.

2.2 Strategie CLLD MAS
Rok 2016 byl z hlediska Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Třeboňsko (dále
SCLLD MAS Třeboňsko, SCLLD, strategie) zcela zásadním. SCLLD byla v prvních 3 měsících
korigována na základě nových informací a následně podána dne 23. 3. 2016 pod registračním číslem
CLLD_16_01_052 s plným názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Třeboňsko pro období 2014 – 2020, a to v rámci 1. výzvy na podporu Komunitně vedeného místního
rozvoje. Po celý rok 2016 následně zaměstnanci MAS na základě pověření Výboru SCLLD v rámci
celkem 2 kol hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a 1. kola tzv. věcného hodnocení
upravovali podobu SCLLD MAS dle požadavků jednotlivých řídících orgánů.
Finální úpravy strategie byly představeny Ing. Jaromírem Vávrou, CSc. a následně projednány
Výborem SCLLD dne 23. února 2016. Řediteli – vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD bylo
dále uloženo implementovat případná dílčí doplnění. Těch bylo, vzhledem k několika kolům
7
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hodnocení SCLLD, více. Jednalo se však především o úpravy programových rámců ve strategické
části SCLLD, resp. doplnění indikátorů apod.
Texty SCLLD jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.mas-trebonsko.cz, pod záložkou
DOTACE 2014 – 2020, podmenu SCLLD MAS Třeboňsko 2014 – 2020.

2.3 Animace škol a školských zařízení na území MAS Třeboňsko
Na území MAS Třeboňsko v roce 2016 fungovalo celkem 37 mateřských a základních škol, přičemž
některé z nich byly sdruženy pod jednou právnickou osobou. Od dubna 2016 započala MAS s animací
škol a školských zařízení v rámci své každodenní činnosti. Ta zahrnovala průběžné předávání
informací škol o plánované výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT)
s číslem 02_16_022 a názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony
pro MŠ a ZŠ I. Avízo výzvy bylo zveřejněno 7. 4. 2016 a MAS tak byla schopna školy informovat již
od prvních okamžiků. Výzva byla vyhlášena 23. 6. 2016 a MAS od této chvíle nabízela pravidelně
školám konzultační činnost i pomoc s prací v novém systému MS2014+. Součástí činnosti byla také
spolupráce s Národní sítí MAS ČR, která předávala MAS informace o dosavadním počtu podaných
žádostí do výzvy „šablon“ k určitému datu. MAS tak měla přehled o krocích škol a v průběhu roku
zaměstnanec MAS podával informace, případně navštěvoval školy v rámci konzultační činnosti a
podávání žádostí o dotaci. Informace byly předávány 100 % škol v území, přímý zájem o spolupráci
v roce 2016 vyjádřilo více než 75 % z nich. MAS v průběhu celého roku činila kroky k navyšování
tohoto podílu a výsledky by se měly dostavit v první polovině roku 2017. Cílem MAS bylo, aby
žádost podaly všechny školy, které o „šablony“ projevily zájem, případně zodpovědně poskytnout
konzultace i v případě, že škola z nějakého důvodu o podání žádosti neuvažovala. Bohužel podstatným
důvodem případného nepodání žádosti bylo kromě malého počtu zaměstnanců také nepříliš povedené
nastavení této první výzvy především z pohledu malých mateřských škol.

Věc: Spolupráce MAS Třeboňsko s projekty OP VVV
Když byl vyhlášen Operační program VVV, byla jsem moc ráda, že se konečně dostanou peníze i do malých
vesnických mateřských škol, které se potýkají s řadou problémů, na které chybí finanční prostředky. Zároveň
jsem se obávala složité administrativy, kterou jsem nikdy předtím nedělala. Dlouho jsem váhala, ale vidina

8

Výroční zpráva MAS Třeboňsko
za rok 2016
personální podpory na naši mateřské škole mne donutila jednat. Oslovila jsem MAS Třeboňsko a byla jsem velmi
překvapena. Jejich přístup byl velmi vstřícný, milý a trpělivý. Zodpověděli mi vše potřebné, pomohli s kalkulací
i výběrem šablon, nápomocni byli i se zřízením elektronického podpisu. Jejich pomoc tím ale neskončila.
Vypracovali celou žádost, zajistili vše potřebné a s mou nepatrnou pomocí poslali vše na příslušný portál.
Vím jistě, že bez pomoci MAS Třeboňsko bych s žádostí a hlavně se složitým programem velmi bojovala. Jejich
pomoci si velmi cením, byli vždy spolehliví, ochotní a profesionální. Od kolegyň z mého okolí vím, že takový
přístup a pomoc ze stran MAS není všude stejný a paní ředitelky si raději nechávají zpracovávat projekty OP
VVV od drahých firem.
Jsem ráda, že naše mateřská škola spadá pod MAS Třeboňsko a mohu vždy počítat s Vaší radou a pomocí.
S pozdravem Hana Jedličková, MŠ Horní Pěna

2.4 Provozní a animační výdaje MAS Třeboňsko
V rámci zajištění činnosti MAS byla podána žádost o poskytnutí dotace do OP IROP, Výzvy č. 6
Zlepšení

řídicích

a

administrativních

schopností

MAS

pod

registračním

číslem

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001894.
MAS Třeboňsko podala žádost 1. září 2016, přičemž následovala kontrola řídícího orgánu. Dne
28. 11. 2016 byl ŘO vydán právní akt k žádosti, což znamená, že projekt byl kompletně schválen
k spolufinancování prostřednictvím IROP. Podmínkou k úspěšnému čerpání je dále finální schválení
strategie MAS, a to nejpozději do konce roku 2017. Pokud tuto podmínku společnost nesplní, dotace
nebude vyplacena. V případě, že již byla část dotace proplacena, bude tato vyplacená část dotace
příjemcem vrácena. Tento projekt, který také zahrnuje proplacení dřívějších výdajů od 1. 7. 2015, a je
plánován do 31. 12. 2018, byl podán v celkové výši 5 863 389,43 Kč, přičemž 293 169, 48 Kč činí
vlastní zdroje MAS.

2.5 Činnost MAS Třeboňsko v rámci předsednictví Krajského sdružení MAS
Dne 24. 5. 2016 na svém jednání členové Správní rady a Výboru SCLLD MAS Třeboňsko vzali na
vědomí volbu předsedy Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Jihočeského kraje (dále KS NS
MAS), kterým se s účinností od května 2016 stal ředitel MAS Třeboňsko. Touto volbou přešlo sídlo
KS NS MAS na sídlo naší místní akční skupiny a ředitel MAS převzal povinnosti zástupce MAS za
9
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Jihočeský kraj v regionálních i národních orgánech. Primárně se MAS Třeboňsko zařadila mezi 13
MAS zastupujících své kraje ve Výboru NS MAS ČR. Ten se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší
fungování NS MAS ČR i otázky týkající se činnosti MAS či nastavení jim zpřístupněných operačních
programů (z hlediska CLLD) obecně. Dále ředitel MAS zastupoval krajské kolegy na jednáních
Národní stálé konference a Regionální stálé konference, ale také na dalších akcích, v jejichž rámci
propagoval metodu LEADER a činnost místních akčních skupin.
Mezi povinnosti předsedy KS NS MAS dále patřilo především vyjednávání podpory Jihočeského
kraje, spolupráce s vysokými školami a v neposlední řadě také účast na Platformě CLLD, čímž mohl
z těchto jednání s řídícími orgány předávat kolegům čerstvé informace. Kancelář MAS Třeboňsko
převzala od května 2016 agendu KS NS MAS, vč. zajištění účetnictví. Nový předseda se zúčastnil také
několika jednání NS MAS ČR na MMR ČR na úrovni náměstků ministryně i s paní ministryní. Další
činností bylo spoluzajištění expozice Jihočeského kraje na Zemi Živitelce jihočeskými MAS. Naše
jihočeská KS NS MAS je unikátní fungující spoluprací všech MAS v kraji a jejich pravidelná měsíční
setkávání. Ta pokračovala také pod novým vedením, jeho prostřednictvím proběhlo také potřebné
školení na téma veřejných zakázek, neboť v průběhu roku 2016 došlo ke změně příslušné legislativy.
Na konci roku 2016 byla navázána bližší spolupráce KS NS MAS Jihočeského kraje s KS NS MAS
Jihomoravského kraje. Ta se projevila v aktivní přípravě na podání zajímavého projektu do Programu
přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR (2014-2020) na téma klimatických změn.
Projekt by měl sdružit také Jihočeský a jihomoravský kraj, Vládu Dolního Rakouska a odborné
vědecké instituce a společnosti. Podání žádosti je plánováno v 1. polovině roku 2017.

2.6 Další činnost MAS
2.6.1

MAP rozvoje vzdělávání ORP Třeboň

V rámci svého dalšího působení MAS Třeboňsko podala Žádost o realizaci Místního akčního plánu
vzdělávání ORP Třeboň (dále také MAP ORP Třeboň, MAP) pod registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000073 v rámci Výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje
vzdělávání v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014 – 2020
(dále OP VVV). Vzhledem k velmi dobře připravené žádosti došlo ke schválení projektu bez větších
škrtů v navrhovaném rozpočtu a MAS Třeboňsko začala od dubna 2016 s realizací projektu. V jeho
rámci byl vytvořen Řídící výbor MAP, který je složen ze zástupců škol, obcí, Jihočeského kraje,
10
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základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, rodičů, mikroregionů, krajského akčního plánu, NNO
a Asociace pro sociální začleňování.
V druhé polovině roku se pak na zpracování MAP začaly podílet i jednotlivé pracovní skupiny MAP
složené z odborníků v souladu s podanou žádostí o dotaci. Realizaci projektu zajišťuje celkem
pětičlenný realizační tým, který je dělen na procesní složku a odbornou část, již tvoří odborníci
z oblasti školství, schválení Řídícím orgánem OP VVV. Náplní projektu je kromě samotné tvorby
plánu také podpora předávání zkušeností, vzdělání především pracovníků škol, ale také podpora
prostřednictvím tematických setkávání. Realizace MAP je pravidelně podrobena kontrole Řídícího
orgánu OP VVV prostřednictvím podaných Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu, přičemž MAS
Třeboňsko v tomto ohledu v roce 2016 úspěšně podala výše uvedené zprávy poprvé v říjnu 2016 dle
předem nastaveného harmonogramu.
Snahou MAS je v rámci projektu především přinést školám přidanou hodnotu. Proto byl vytvořen také
web www.mapvzdelavani.cz, který sumárně funguje pro celkem 12 ORP v Jihočeském kraji a jehož
součástí je také aktivní platforma pro chat, sdílení zkušeností, sdílení dokumentů atd. nejen mezi
zástupci škol. MAS Třeboňsko jeho prostřednictvím dále realizovala dotazníkové šetření pro veřejnost
k problematice stavu vzdělávání na území s definováním nejproblematičtějších oblastí.

MAS a MAP
Řídící výbor MAP se schází pravidelně. Jednání jsou věcná a smysluplná. Byl zpracován plán
rekonstrukcí ve školách na Třeboňsku a vytvořen Strategický rámec MAP. Ten byl projednán v pracovních
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skupinách a byla vytvořena SWOT 3analýza. MAS zajistila několik přínosných seminářů (leadership, vedení
třídy z pohledu TU, školní zahrady…). MAS ochotně pomohla školám s administrací Šablon II.
Ivan Rokos, ředitel ZŠ Sokolská, Třeboň

2.6.2

Účast na jednáních a navazování spolupráce

Zaměstnanci MAS se v roce 2016 aktivně účastnili všech jednání KS NS MAS na jihu Čech, v jejichž
rámci byly řešeny aktuální problémy MAS. Začátkem roku MAS poslaly dopis adresovaný MMR ČR,
ve kterém žádaly mimo jiné zajištění financování MAS, které vykazovalo, vzhledem k průtahům
schvalování SCLLD, problémy. Také s přičiněním KS NS MAS došlo v průběhu roku 2016 ke změně
pravidel pro čerpání finančních prostředků režií MAS. Touto změnou mohly MAS začít čerpat
prostředky, ačkoliv prozatím nebyla jejich strategie schválena. Za tuto změnu je nutno poděkovat také
náměstkovi MMR ČR, panu Semorádovi, který pochopil těžkosti fungování MAS a alespoň v tomto
ohledu IROP přijal velmi vstřícné opatření. Jihočeské MAS byly prostřednictvím svého předsedy u
několika jednání, které tomuto výsledku napomohly.
MAS se dále účastnila workshopu NS MASČR, v jehož rámci došlo k v říjnu 2016 předání potřebných
informací mezi MAS a řídícími orgány.
Velmi důležitá byla účast předsedy KS NS MAS v plénu Národní stálé konference a regionální stálé
konference Jihočeského kraje. Jedná se o poradní platformu sdružující široký výčet regionálních
partnerů, vč. MAS. Především prostřednictvím Regionálních stálých konferencí předseda MAS
informoval o vývoji v oblasti činnosti MAS, především problémy při schvalování strategií, ale také
další otázky, například předem nesplnitelné nastavení milníků pro MAS, nesprávné zacílení podpor
z prostředků operačních programů atd. KS NS MAS také děkuje všem regionálním partnerům, kteří
vždy po projednání schválili usnesení, která zástupce místních akčních skupin navrhoval.
Mezi dalšími jednáními jmenujme již jen výčtem akci Asociace NNO Jihočeského kraje - setkání
Nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, tradiční akci Jihočeský venkov 2016 ve dne
20. 6. 2016 v Plástovicích, již 6. ročník akce CSV Za lepší venkov ve dnech 15. a 16. 11. 2016.
Zcela mimořádná byla činnost jihočeských MAS v rámci zajištění expozice Jihočeského kraje na
tradiční výstavě Země živitelka. Ředitel MAS se účastnil slavnostního zahájení, Večeru venkova a
dalších dílčích akcí, v jejichž rámci propagoval jihočeské MAS a jejich činnost.
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V závěru roku MAS Třeboňsko navázala neformální spolupráci s Vysokou školou technickou a
ekonomickou v ČB, která spočívala zejména v konzultaci možných projektů spolupráce. MAS zastává
názor, že k rozvoji regionu je zapotřebí nejen přerozdělovat dotační prostředky, ale také podporovat
další oblasti. V tomto případě se pozornost MAS zaměřila na vzkříšení tradičních řemesel, přičemž
reálný výsledek by se měl dostavit již v roce 2017.

2.6.3

Realizace dvoudenní exkurze na území MAS Třeboňsko

Ve dnech 9. – 10. 6. 2016 zajišťovala MAS konání exkurze PRV v praxi - cesta za poznáním
zemědělských a zpracovatelských provozů. Cílovou skupinou byli mladí začínající zemědělci, střední
školy – obor agropodnikání, potencionální žadatelé dotací PRV a neziskové organizace. Účastníky
byli převážně studenti střední zemědělské školy a ukázalo se, že připravený program zaujal nejen je,
ale také vedení Ministerstva zemědělství ČR. Byla zpracována tisková zpráva a vznikl záměr podpory
akcí právě přímo zaměřených na mladé studenty v oborech zemědělství. Doufejme, že se podaří jej
v budoucnu realizovat.
Citujeme z tiskové zprávy Celostátní sítě pro venkov:
„Jednotlivé cíle se těšily velkému zájmu účastníků. Exkurze dala zúčastněným možnost nahlédnout a inspirovat
se v oblasti zavedené a tradiční zemědělské prvovýrobě, ale i v navazujících zpracovatelských provozech.
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V průběhu prohlídek byly patrné četné dotazy ze strany mladých začínajících zemědělců a studentů, kteří si
odnesli cenné poznatky a informace pro jejich uplatnění v budoucnosti.
Spolupráce na akci s MAS Třeboňsko o.p.s. byla na výborné úrovni. V minulém období podpořila tato MAS
prostřednictvím alokace z PRV celkem 106 projektů. Ředitel MAS Třeboňsko o.p.s. Bc. Tomáš Novák uvedl, že
ačkoliv lze takový výsledek považovat bezesporu za úspěch, stále si naléhavěji uvědomují, že právě důstojná
prezentace výsledků jejich společného snažení a zainteresování mladé generace do problematiky rozvoje
venkova, je oblastí neméně důležitou. Ze strany pana ředitele bylo dále zmíněno, že když se v letošním roce stal
předsedou Krajské sítě NS MAS Jihočeského kraje, realizoval mezi všemi kolegy dotazníkové šetření za
jednotlivé MAS. Jedním z dotazů bylo, zda je podle nich důležité podpořit výchovu mladé generace na
základních a středních školách k hrdosti na svůj kraj, region. MAS bez výjimky tuto oblast vnímají jako nesmírně
důležitou a uvědomují si, že pouze člověk, kterému dokáží vštípit tyto hodnoty, bude aktivně přistupovat k trvale
udržitelnému rozvoji svého kraje a co víc, že právě takovými akcemi snad dokáží mladým studentům ukázat, že
zemědělství může být opravdu moderním způsobem podnikání, které navíc nese punc prospěšné péče o krajinu.
Potřebnost a podpora těchto druhů aktivit se odráží ve slovech pana ředitele MAS Třeboňsko o.p.s., který
závěrem uvádím: „Je pro mě velkým zadostiučiněním vědět, že tito účastníci exkurze snad odjížděli domů s
pocitem, že si své profesní zaměření zvolili správně. Zemědělců, skutečných pečovatelů o krajinu, není nikdy
dost. Oblast Třeboňska, kde je hospodářská činnost člověka po dlouhá staletí v symbióze s krajinou a přírodou,
dává správný návod k našemu současnému počínání. Jsem nesmírně rád, že s příkladnou spoluprací Celostátní
sítě pro venkov Jihomoravského kraje a kraje Vysočina jsme mohli v tomto ohledu pomoci a bude-li k tomu
příležitost, rádi budeme v této prospěšné činnosti pokračovat.“

2.6.4

Účast MAS Třeboňsko na školeních

Zaměstnanci MAS se v roce 2016 zúčastnili dvoudenního školení na téma veřejné zakázky podle
nového zákona o VZ.

2.7 Doplňková činnost
MAS Třeboňsko požádala o vydání živnostenského oprávnění prostřednictvím Městského úřadu
Třeboň. Oprávnění bylo vystaveno ke dni 29. 06. 2016. Zaměření oprávnění uvádí tabulka níže.

14

Výroční zpráva MAS Třeboňsko
za rok 2016

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Obory činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Doba trvání:

Na dobu neurčitou

V rámci vykonávání doplňkové činnosti MAS oslovila s nabídkou zprostředkování poradenských
služeb mikroregiony a obce. V závěru roku 2016 MAS následně započala s vykonáváním poradenství
dvěma mikroregionům pro rok 2017. Jednalo se především o konzultační činnosti a podání žádostí do
POV Jihočeského kraje. Doplňková činnost MAS je namnoze omezena současnou kapacitou kanceláře
MAS. Případné příjmy z této činnosti musejí být vynaloženy na podporu vykonávání hlavní činnosti
společnosti, přičemž nebyla ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

2.8 Stručné zhodnocení činnosti
Činnost MAS Třeboňsko reflektovala zejména hlavní činnost společnosti, kterou představoval proces
schválení SCLLD. Zdlouhavé připomínkování všech strategií MAS v ČR byl dlouhodobě terčem
kritiky nejen ze strany jednotlivých místních akčních skupin, ale také NS MAS ČR, obcí, krajů atd.
Systém hodnocení se ukázal jako přespříliš podrobný, složitý a extrémně zatěžující nejen MAS, ale i
MMR ČR a jednotlivé ŘO.
Pro naši MAS byla tato cesta o to složitější, že naše řady 15. března roku 2016 navždy opustil pan
Jaromír Vávra. Vzhledem k tomu, že SCLLD byla namnoze především „jeho počinem“ (Ing. Vávra
vedl tvorbu SCLLD od prvopočátku, vč. přípravy a zrealizování komunitního projednávání,
schvalování orgány MAS atd.), nahradit jeho detailní znalosti a vědomosti bylo nanejvýš obtížné. Jeho
odchod znamenal největší personální krizi, kterou doposud MAS zasáhla, zpomalil s jistou
samozřejmostí také schopnost Kanceláře organizační složky SCLLD reagovat na požadavky ŘO
v rámci úprav samotné SCLLD. Nejistota, která kolem činnosti MAS panovala po celý rok 2016, na
druhou stranu neumožnila novému vedení rozšířit řady zaměstnanců s výjimkou výše zmíněné
animační činnosti škol, neboť v této oblasti bylo zcela nezbytné angažovat odborníka na danou
problematiku. Přesto lze považovat činnost naší společnosti v roce 2016 za úspěšnou, ať již vzhledem
ke schválení dvou velmi důležitých projektů (Místní akční plán a Provozní a animační výdaje), ale
v podstatě především tím, že MAS Třeboňsko nadále zůstala funkční společností a postupem času
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začala svou činnost i za daných okolností rozvíjet (doplňková činnost, animace v území, vazby na
samosprávy atd.).
Jistým vyvrcholením snahy MAS Třeboňsko o zkonsolidování vlastní činnosti byl pak březen roku
2016, kdy byl ředitel MAS s účinností od května zvolen jednomyslně předsedou KS NS MAS ČR
Jihočeského kraje, resp. MAS Třeboňsko se stala předsednickou MAS celé platformy v Jihočeském
kraji. Do Třeboně se tak od května přesunulo centrum „hnutí jihočeských MAS“, a to za natolik
těžkých podmínek, které byly zmíněny výše.
Stejně jako v případě roku 2015 je i na tomto místně nutné říci, že provoz MAS byl z těchto důvodů
poněkud nestandartní, zejména z hlediska časového, ale také pravidelného setkávání některých orgánů
Organizační složky SCLLD, některé v podstatě nezasedaly, neboť doposud nebyly vypisovány žádné
výzvy apod.
Na tomto místě je nezbytné vyslovit poděkování Jihočeskému kraji, který v roce 2016 podpořil
fungování MAS darem, ale také návratnou finanční výpomocí. Díky této pomoci mohla MAS
v rozhodujícím období fungovat bez tradičního předfinancování činnosti komerčními úvěry, neboť
situace v oblasti procesu schvalování SCLLD a zpětného proplácení výdajů, byla v roce 2016 dlouhou
dobu skutečně tristní. Jihočeský kraj tak významnou měrou přispěl k dalšímu zachování metody
LEADER ve svém regionu.

MAS Třeboňsko 2016
MAS Třeboňsko v průběhu roku 2016 vykonala velké množství užitečné práce, a to i přes značné problémy,
kterým musela čelit, zejména z hlediska neustálých průtahů při schvalování strategie MAS ze strany příslušných
státních úřadů a s tím spojených problémů s financováním. K tomu se připojily i problémy personální, neboť
náhle v březnu 2016 zemřel nečekaně dlouholetý ředitel MAS ing. Jaromír Vávra, CSc. a příprava nové strategie
na další období tak zůstala na novém řediteli Bc. Tomáši Novákovi a manažerce Ing. Marii Čápové. V první
řadě MAS Třeboňsko pod vedením pana Nováka zorganizovala Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Třeboň, tím, že pro tento projekt získala ředitele základních a mateřských škol a jejich zřizovatelů napříč celým
územím ORP. Projekt nefunguje jen na papíře, ale v jeho rámci probíhá množství aktivit: setkávání ředitelů škol,
školení učitelů a zřizovatelů, MAS pomáhá jednotlivým účastníkům projektu s granty… Dále MAS spolupracuje
se svazky obcí ve svém území. MAS získala živnostenské oprávnění, na jehož základě vykonává např. poradce
svazků obcí v oblasti dotačních a grantových aktivit. Součástí této činnosti je i pomoc s podáváním grantů do
POV a krajských grantů a informační servis o dotačních možnostech. Osobně velmi práci MAS Třeboňsko
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oceňuji a jsem přesvědčena, že je škoda, že metoda přerozdělování dotačních prostředkům LEADER, kterou
reprezentuje, nenachází v naší republice širší podporu ze strany příslušných státních orgánů.
JUDr. Lenka Cvrčková, starostka obce Rapšach

3

Organizační struktura MAS Třeboňsko

Místní akční skupina Třeboňsko je obecně prospěšná společnost, která je založena na základě zákona
č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech, a je zapsána do rejstříku obecně prospěšných
společností podle českého práva.

3.1 Orgány společnosti
V souladu s platnou legislativou tvoří povinné orgány MAS Třeboňsko ředitel, správní rada a dozorčí
rada.

Ředitel společnosti
Ředitel společnosti byl v roce 2016 Bc. Tomáš Novák. Ředitel je statutárním zástupcem MAS. Řídí
činnost obecně prospěšné společnosti ve všech věcech, které nejsou zákonem, Zakládací smlouvou
nebo Statutem svěřeny do kompetence správní radě.

Správní rada
Je orgánem společnosti, která má 12 členů. Pět členů zastupuje místní soukromé, neziskové partnery a
partnery z veřejné sféry s ohledem na pět partnerských mikroregionů. Ty jsou zastoupeny ve shodném
poměru nehledě na velikost území.

Správní rada zasedala v roce 2016 v tomto složení:
Ing. Jan Hůda, Ph.D.

– předseda SR
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Mgr. Jaromír Novák

– 1. místopředseda SR

Mgr. Filip Mencl

– 2. místopředseda SR

Ing. Hana Balatková

– člen SR

Ing. Petr Habersberger

– člen SR

Ing. František Hrubec

– člen SR

Jana Chvojková

– člen SR

Jan Kronika

– člen SR

Jaroslav Kubát

– člen SR

Jaroslav Marsa

– člen SR

Pavel Štefan

– člen SR

Ing. Karel Vávře

– člen SR do 23. 2. 2016

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.

– člen SR od 23. 2. 2016

Ing. Karel Vávře odstoupil na vlastní žádost z důvodu ukončení své funkce ředitele SŠ rybářské a
vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni a navrhl novým členem SR nastupujícího ředitele školy,
pana Ing. Vondrku, Ph.D. SR kooptaci po projednání a představení nového člena jednomyslně
schválila.

Dozorčí rada
Tříčlenná dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti a dohlíží na to, aby
obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony, Zakládací smlouvou a
Statutem obecně prospěšné společnosti.
Členy dozorčí rady v roce 2016 byli:
RNDr. Libuše Kotilová

– předseda DR

Eva Jelínková

– člen DR

Jiří Jech

– člen DR
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3.2 Zaměstnanci MAS Třeboňsko
Ke konci roku 2016 byli v pracovně právním vztahu ke společnosti tito zaměstnanci:
Bc. Tomáš Novák

– vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
– ředitel o.p.s. na základě příkazní smlouvy

Ing. Marie Čápová

– projektová manažerka

Ing. Jaromír Vávra CSc.

– projektový manažer (do 15. 3. 2016)

Mgr. Jan Javorský

– manažer animace OP VVV (od 1. 4. 2016)

Vzhledem k nedokončenému procesu schvalování SCLLD navyšovala MAS v roce 2016 personální
obsazenost jen v nezbytně nutné oblasti animace OP VVV. Další navýšení počtu zaměstnanců se
předpokládá po schválení strategie v roce 2017.

19

Výroční zpráva MAS Třeboňsko
za rok 2016
Organizační struktura MAS Třeboňsko - schéma
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4

Změny zakládacích dokumentů a složení řídících orgánů

V roce 2016 došlo dne 24. 5. 2016 ke schválení Dodatku č. 3 Zakládací smlouvy MAS Třeboňsko
o.p.s. a související změně textu Statutu společnosti. Tato změna byla přijata primárně pro potřeby
umožnění doplňkové činnosti MAS. Bližší popis těchto úprav není účelné ve Výroční zprávě uvádět,
MAS Třeboňsko zveřejnila celé znění všech dokumentů v souladu s platnou legislativou ve Sbírce
listin, kde jsou bez omezení k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě a obdobně také na webu
MAS Třeboňsko, pod záložkou O MAS, podmenu Zápisy z jednání.
Ve složení řídících orgánů (orgánů vyžadovaných na základě příslušného zákona) proběhla v roce
2016 změna v personálním složení, která je blíže popsána v bodě 3.1 tohoto dokumentu.

5

Informace o výnosech v členění podle zdrojů

Tyto informace jsou uvedeny v příloze Výroční zprávy Výkaz zisků a ztráty.

6

Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené
pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností
a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti

Tyto informace jsou uvedeny v příloze Výroční zprávy Výkaz zisků a ztráty.

6.1 Výše nákladů na odměnu ředitele a na odměny členů správní rady a členů
dozorčí rady
Členové Správní rady a Dozorčí rady MAS vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu. V roce
2016 tedy nebyly na odměny členům těchto orgánů vynaloženy žádné prostředky. Ředitel byl v roce
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2016 v pracovněprávním vztahu ke společnosti, resp. vykonával svou činnost na základě příkazní
smlouvy (od 1. 6. 2016). Mimo mzdu, která byla řediteli, resp. vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD,
vyplácena na základě pracovní smlouvy, nebyla řediteli vyplacena žádná odměna.

7

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k
rozvahovému dni

Název Fondu

Stav k 31. 12. 2016
v tis. Kč

Rezervní fond

576

8

Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k
rozvahovému dni a o jejich struktuře

Tyto informace jsou uvedeny v příloze Výroční zprávy Rozvaha.

9

Zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky SCLLD

Tato část Výroční zprávy je zaměřena na činnost organizační složky SCLLD, vykonávaná
v souvislosti s realizací naší strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Text zprávy o činnosti a
hospodaření organizační složky SCLLD na svém jednání schvaluje Shromáždění regionálních partnerů
SCLLD na základě bodu 2) h, odd. 4.1 Statutu společnosti.
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9.1 Orgány Organizační složky SCLLD
Organizační složka SCLLD je samostatná vnitřní organizační jednotka zřízená správní radou v rámci
Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle tohoto
Statutu. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní subjektivitu.
Organizační složku SCLLD tvoří tyto orgány organizační složky:
Shromáždění regionálních partnerů SCLLD
Výbor SCLLD
Výběrová komise SCLLD
Kontrolní komise SCLLD
Kancelář organizační složky SCLLD

Shromáždění regionálních partnerů SCLLD
Je nejvyšším orgánem organizační složky SCLLD a je tvořeno všemi partnery v rámci strategie
SCLLD, kteří mají uzavřenu s o.p.s. partnerskou smlouvu, přičemž veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve Shromáždění regionálních
partnerů SCLLD při jeho rozhodování.
Shromáždění regionálních partnerů SCLLD zejména schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a
výběru projektů v rámci uskutečňování strategie SCLLD, zejména výběrová kritéria pro výběr
projektů a nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území
působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.
V roce 2016 mělo Shromáždění regionálních partnerů SCLLD 35 členů. Úplný seznam, vč. seznamu
zájmových skupin je přílohou tohoto dokumentu.

Výbor SCLLD
Výbor SLLD má 12 členů a je rozhodovacím orgánem organizační složky SCLLD. Členové
rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Výbor SCLLD má oprávnění schvalovat výzvy k podávání žádostí, vybírat projekty k realizaci a
stanovit výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise SCLLD, schvalovat změny v
programových rámcích atd.
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Personální složení Výboru SLLD v roce 2016 je přílohou tohoto dokumentu.

Výběrová komise SCLLD
Je volena Shromážděním regionálních partnerů SCLLD ze subjektů, které na území MAS a území
uskutečňování SCLLD prokazatelně působí. Do kompetence Výběrové komise SCLLD spadá zejména
předvýběr projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise SCLLD navrhuje jejich pořadí
podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.
Personální složení Výběrové komise SLLD v roce 2016 je přílohou tohoto dokumentu.

Kontrolní komise SCLLD
Kontrolní komise SCLLD kontroluje činnost a hospodaření organizační složky SCLLD, zejména
soulad rozhodování jejích orgánů s obecně závaznými předpisy a pravidly dotačních programů a
pravidly pro činnost v rámci SCLLD.
Personální složení Kontrolní komise SLLD v roce 2016 je přílohou tohoto dokumentu.

Kancelář organizační složky SCLLD
Kancelář je tvořena vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD popř. dalšími zaměstnanci.
Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD přijímá do pracovního poměru ředitel o.p.s. na návrh
Výboru SCLLD. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD musí mít podepsánu pracovní smlouvu
s MAS dle pokynů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Tuto funkci může
vykonávat i ředitel o.p.s. Kancelář organizační složky SCLLD připravuje podklady pro jednání orgánů
organizační složky a realizuje rozhodnutí organizační složky i jiných orgánů o.p.s. ve vztahu k
realizaci SCLLD.

Popis vztahu mezi orgány o.p.s. a orgány Organizační složky SCLLD
Ve věcech přípravy a uskutečňování strategie SCLLD a realizace projektů SCLLD k jejímu
naplňování je k vnitřní formulaci rozhodnutí za o.p.s. přednostně příslušná Organizační složka pro
realizaci SCLLD. Bez jejího předchozího rozhodnutí či doporučení ani proti jejím rozhodnutím
nemohou jiné orgány o.p.s. rozhodovat, ledaže by postupem či rozhodnutím organizační složky pro
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realizaci SCCLD měl být porušen zákon nebo o.p.s. vzniknout škoda. Pokud by ostatní orgány toto
ustanovení nedodržely, mohou být volány k odpovědnosti za případnou škodu, která by vznikla
nedodržováním kritérií v oblasti dotačních či grantových podpor, jejichž podmínkou jsou závazky k
partnerství veřejného a soukromého sektoru apod.

9.2 Činnost a hospodaření organizační složky SCLLD
V roce 2016 bylo realizováno jednání Shromáždění regionálních partnerů SCLLD MAS formou per
rollam v souladu s Jednacím řádem orgánu a Statutem společnosti. Předmětem jednání byla opětovná
volba členů Výběrové komise SCLLD a Kontrolní komise SCLLD MAS Třeboňsko, projednání a
schválení Zprávy o činnosti a hospodaření organizační složky SCLLD a doporučení Správní radě
společnosti schválení rozpočtu SCLLD na rok 2017. Hlasování bylo podrobeno kritériu 49 %
a výsledek hlasování je zaznamenán na webu MAS Třeboňsko, pod záložkou O MAS, podmenu
Zápisy z jednání.
V roce 2016 byla svolána celkem dvě jednání Výboru SCLLD.
Obě jednání byla usnášeníschopná a jejich náplní bylo zejména schvalování SCLLD a dále
schvalování provozních otázek MAS ve vztahu k SCLLD.
V roce 2016 neproběhlo žádné jednání Výběrové komise SCLLD. Důvodem je, že v roce 2016
nedošlo ke schválení SCLLD MAS, a proto nebyly vypisovány žádné výzvy k přijímání projektů.
V roce 2016 neproběhlo žádné jednání Kontrolní komise SCLLD vzhledem ke stejným důvodům jako
v případě Výboru SCLLD. Vzhledem k tomu, že projekt Provozní a animační výdaje MAS Třeboňsko
byl schválen až k 28. 11. 2016, bude činnost Kontrolní komise především směřována k roku 2017 a
dále.
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10 Výhled do roku 2017
Prvořadým úkolem pro nadcházející rok je úspěšné schválení SCLLD MAS Třeboňsko. Kromě tohoto
nelehkého úkolu čeká MAS také další etapa realizace projektu Místní akční plán rozvoje školství ORP
Třeboň, v jehož rámci se MAS bude nadále snažit o pořádání zajímavých akcí pro účastníky procesu
vzdělávání. MAS bude příští rok také rozšiřovat počet svých zaměstnanců, aby byla zajištěna realizace
strategie v novém programovém období.
I nadále bude MAS Třeboňsko vykonávat předsednickou funkci v rámci Jihočeského kraje a tato
pozice rovněž znamená velmi odpovědné zastupování MAS při moha akcích a v mnoha orgánech či
platformách.
Z procesního hlediska bude mimo jiné nutno inovovat web naší MAS, neboť současný je již za hranicí
své životnosti a nedostačuje zvyšujícím se požadavkům MAS. Obdobná je ale také situace u IT
vybavení kanceláře.
V neposlední řadě bude MAS nadále usilovat také o rozšiřování doplňkové činnosti, aby dokázala
zajistit také vlastní prostředky, které jsou nezbytné pro bezproblémový chod společnosti.

11 Poděkování
Děkujeme všem, kteří podpořili činnost Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. v roce 2016. Především
Vám, kteří se bez nároku na finanční odměnu podílíte na fungování MAS aktivním členstvím
v orgánech společnosti. Je na místě vyslovit uznání a ocenit Váš nezištný přínos k rozvoji regionu
MAS. I v roce 2016 patří velký dík také Jihočeskému kraji, který prostřednictvím daru a návratné
finanční výpomoci významně podpořil činnost MAS Třeboňsko.

Za celý kolektiv MAS
Bc. Tomáš Novák
Ředitel MAS Třeboňsko o.p.s.
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12 Seznam zkratek
CR

– cestovní ruch

CSV

– Celostátní síť pro venkov

ČR

– Česká republika

DR

– Dozorčí rada

EU

– Evropská unie

IROP

– Integrovaný regionální operační program

IT

– informační technologie

KS NS MAS

– Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Jihočeského kraje

LEADER

– Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku

MAP

– Místní akční plán

MAS

– místní akční skupina

MMR ČR

– Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MS2014+

– Monitorovací systém 2014+ (pro období 2014 – 2020)

MŠ

– mateřská škola

MŠMT ČR

– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

MZe ČR

– Ministerstvo zemědělství České republiky

N+2

– zkratka pro systém čerpání v rámci prog. období (+ 2 roky)

NNO

– nestátní nezisková organizace

NS MAS ČR – Národní síť místních akčních skupin České republiky
OP

– operační program

OP VVV

– Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

ORP

– obec s rozšířenou působností

POV

– Program obnovy venkova

PRV

– Program rozvoje venkova

ŘO

– Řídící orgán

SCLLD

– strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SR

– Správní rada

SWOT 3

– základní metoda strategické analýzy

VZ

– veřejná zakázka

ZŠ

– základní škola
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13 Seznam příloh
Příloha č. 1 - seznam partnerů MAS v roce 2016
Příloha č. 2 - seznam členů povinných orgánů SCLLD v roce 2016
Nedílnou součástí této Výroční zprávy je Příloha č. 3 – Rozvaha 2016,
Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty 201 6 a Příloha č. 5 – Příloha k účetní
závěrce za účetní období roku 2016 . Tyto jsou vytištěny mimo číslované
stránky jako výstup systému © Bilance Praha 2004.
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Příloha č. 1
Seznam partnerů MAS v roce 2016
SHROMÁŽDĚNÍ REGIONÁLNÍCH PARTNERŮ SCLLD
Název Partnera

Sektor

Zájmová skupina

Antonín Buman

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelská

Audit, daně H+V s.r.o.

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelská

Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu
Jindřichohradecko-západ

Veřejný

Veřejná

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Veselsko

Veřejný

Veřejná

Dobrovolný svazek obcí Řečicka

Veřejný

Veřejná

Dobrovolný svazek obcí Vitorazsko

Veřejný

Veřejná

Soukromý - neziskový

Ostatní

Envi, a.s.

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelská

František Drs

Soukromý - podnikatelský

Zemědělská

Ing. Hana Balatková

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelská

Ing. Miloš Cepák, Ph.D.

Soukromý - podnikatelský

Zemědělská

Ing. Petr Habersberger

Soukromý - podnikatelský

Zemědělská

Soukromý - neziskový

Nezisková

Soukromý - podnikatelský

Zemědělská

Soukromý - neziskový

Nezisková

Lavana, a.s.

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelská

Lesy Kliment s.r.o.

Soukromý - podnikatelský

Zemědělská

Mikrobiologický ústav AV ČR

Veřejný

Veřejná

Obec Dolní Žďár

Veřejný

Veřejná

Obec Lásenice

Veřejný

Veřejná

Obec Plavsko

Veřejný

Veřejná

Obec Rapšach

Veřejný

Veřejná

Enki, o.p.s.

Jihočeská hospodářská komora
Jiří Jech
Krčínovo Třeboňsko o.p.s.
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Obec Val

Veřejný

Veřejná

Obchodní akademie, střední odborná škola a střední
odborné učiliště Třeboň

Veřejný

Veřejná

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelská

Soukromý - neziskový

Ostatní

Rolnické družstvo Plevis

Soukromý - podnikatelský

Zemědělská

Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.

Soukromý - podnikatelský

Zemědělská

Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Soukromý - podnikatelský

Zemědělská

Soukromý - neziskový

Ostatní

Solarenvi, a.s.

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelská

Stavební firma Jurman, Zelenka s.r.o.

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelská

Střední rybářská a vodohospodářská škola Jakuba
Krčína Třeboň

Veřejný

Veřejná

Svazek obcí regionu Třeboňsko

Veřejný

Veřejná

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelská

Plosab s.r.o.
Radka Volfová

Římskokatolická farnost Třeboň

U+M servis Třeboň

SEZNAM ZÁJMOVÝCH SKUPIN MAS TŘEBOŇSKO O.P.S. v roce 2015
Název zájmové skupiny

Počet zástupců

%

Nezisková

2

5,72%

Ostatní

3

8,58 %

Podnikatelská

9

25,72%

Veřejná

13

37,15 %

Zemědělská

8

22,86%
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Příloha č. 2
seznam členů povinných orgánů SCLLD v roce 2016
VÝBOR SCLLD
Jméno a příjmení zástupce Partnera

Název Partnera

Zájmová skupina

František Drs

František Drs

Zemědělská

Ing. František Hrubec

ENVI, a.s.

Ing. Jan Hůda, Ph.D. - předseda

Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Zemědělská

Jana Chvojková

AUDIT, DANĚ H+V, s.r.o.

Podnikatelská

František Kliment

Lesy Kliment s.r.o.

Ing. Ondřej Novotný

PLOSAB s.r.o.

Jan Kronika

Svazek obcí Vitorazsko

Veřejná

Jaroslav Kubát

Svazek obcí JH-západ

Veřejná

Jaroslav Marsa

Svazek obcí Řečicko

Veřejná

Mgr. Filip Mencl

Svazek obcí Třeboňsko

Veřejná

Mgr. Jaromír Novák

Svazek obcí Veselsko

Veřejná

Pavel Vránek

RD PLEVIS

Podnikatelská

Zemědělská
Podnikatelská

Zemědělská

Výpočet zastoupení zájmových skupin
Název zájmové skupiny

Počet zástupců

%

Veřejná

5

41,67

Zemědělská

4

33,34

Podnikatelská

3

25,00

Název Partnera

Zájmová skupina

VÝBĚROVÁ KOMISE SCLLD
Jméno a příjmení zástupce Partnera
Ing. Petr Káninský

OA, SOŠ a SOU

Veřejná

Ing. František Boček

Obec Plavsko

Veřejná

Ing. Miloš Cepák, Ph.D.

Ing. Miloš Cepák, Ph.D.

Zemědělská
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JUDr. Lenka Cvrčková - předseda

Obec Rapšach

Veřejná

Ing. Petr Habersberger

Ing. Petr Habersberger

Daniela Herdová

SOLARENVI, a.s.

František Klíma

Krčínovo Třeboňsko o.p.s.

Eva Kovářová

Obec Dolní Žďár

Veřejná

Radka Volfová

Radka Volfová

ostatní

Zemědělská
Podnikatelská
Nezisková

Výpočet zastoupení zájmových skupin
Název zájmové skupiny

Počet zástupců

%

Veřejná

4

44,45

Zemědělská

2

22,23

Podnikatelská

1

11,12

Nezisková

1

11,12

Ostatní

1

11,12

Název Partnera

Zájmová skupina

KONTROLNÍ KOMISE SCLLD
Jméno a příjmení zástupce Partnera
RNDr. Libuše Kotilová - předseda

Lavana a.s.

Jiří Jech

Jiří Jech

Eva Jelínková

Obec Lásenice

Podnikatelská
Zemědělská
Veřejná

Výpočet zastoupení zájmových skupin
Název zájmové skupiny

Počet zástupců

%

Veřejná

1

33,33

Zemědělská

1

33,33

Podnikatelská

1

33,33
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14 Kontaktní údaje

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Dukelská 145
379 01 Třeboň
Tel.: 384 706 191

Tel.:

384 385 690

Tel.:

384 385 688

Tel.:

384 385 689

E-mail: mas@mas-trebonsko.cz
Web:

www.mas-trebonsko.cz

Předseda správní rady MAS:
Ing. Jan Hůda, Ph.D.

Ředitel MAS
Bc. Tomáš Novák
Tel.: +420 774 742 095

Tato výroční zpráva byla sestavena pověřenými pracovníky MAS Třeboňsko o.p.s., schválena Správní
radou MAS v souladu se Statutem společnosti a byla uložena do 30 dnů po schválení do sbírky listin.
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