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Slovo úvodem
Rok 2017 byl ve znamení schválení naší integrované strategie. Tímto krokem byla završena činnost
místní akční skupiny od poloviny roku 2015. K samotnému schválení strategie všemi čtyřmi řídícími
orgány došlo 25. 5. 2017, po 14 měsících schvalovacího procesu. Přes tento hrozivý časový údaj se
Strategie Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. stala teprve pátou schválenou v celém Jihočeském
kraji. Dne 26. 6. 2017 byly následně vydány právní akty, které stvrdily ukončení procesu schvalování.
V druhé polovině roku 2017 tedy mohla naše místní akční skupina konečně začít s realizací strategie,
především přípravou výzev k předkládání projektů a jejich vyhlašováním.
Naplno se zároveň ukázalo, jak náročná je administrace celkem čtyř operačních programů. Rok 2017
byl tedy také ve znamení nezbytných personálních změn. S nimi souvisí i vyšší aktivita jednotlivých
orgánů místní akční skupiny, resp. frekvence jejich jednání. V druhém pololetí se nám díky mnoha
dílčím krokům podařilo vyhlásit první tři výzvy, které nabídly regionu alokaci převyšující 30 milionů
korun. V roce 2018 naše MAS plánuje tuto aktivitu dále rozšířit a opět přispět k dalšímu rozvoji
našeho území. I to znamenalo velké množství příprav, které bylo nutné v roce 2017 vykonat, neboť
proces vypsání výzvy se počítá v současném období na měsíce…
To vše by nebylo možné bez obětavé a nezištné práce mnoha lidí, členů orgánů MAS, partnerů a
dalších aktivních osob. Za to jim všem patří velké poděkování.

Tomáš Novák
ředitel MAS Třeboňsko o.p.s.

3

Výroční zpráva MAS Třeboňsko
za rok 2017

Obsah
1

Seznam použitých zkratek _____________________________________________________ 5

2

Základní informace o MAS ____________________________________________________ 6
2.1

3

4

Úkoly a cíle MAS ____________________________________ Chyba! Záložka není definována.

Přehled činnosti MAS v roce 2017_______________________________________________ 6
3.1

SPL 2007 - 2013 ________________________________________________________________ 7

3.2

Strategie CLLD MAS ____________________________________________________________ 8

3.3

Animace škol a školských zařízení na území MAS Třeboňsko _____________________________ 9

3.4

Provozní a animační výdaje MAS Třeboňsko _________________________________________ 10

3.5

Činnost MAS Třeboňsko v rámci předsednictví Krajského sdružení MAS ___________________ 11

3.6

Další činnost MAS ______________________________________________________________ 13

3.7

Doplňková činnost ______________________________________________________________ 16

3.8

Stručné zhodnocení činnosti ______________________________________________________ 17

Organizační struktura MAS Třeboňsko_________________________________________ 18
4.1

Orgány společnosti ______________________________________________________________ 19

4.2

Zaměstnanci MAS Třeboňsko _____________________________________________________ 20

5

Změny zakládacích dokumentů a složení řídících orgánů __________________________ 22

6

Informace o výnosech v členění podle zdrojů ____________________________________ 22

7

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 _____________________________________________________________________ 22
7.1

Výše nákladů na odměnu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady ________ 22

8

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni ____ 23

9

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

jejich struktuře _________________________________________________________________ 23
10

Zpráva o činnosti a hospodaření Organizační složky pro realizaci SCLLD ____________ 23
10.1

Orgány Organizační složky pro realizaci SCLLD ______________________________________ 24

10.2

Činnost a hospodaření organizační složky SCLLD _____________________________________ 26

11

Výhled do roku 2018_________________________________________________________ 27

12

Poděkování ________________________________________________________________ 29

13

Seznam příloh ______________________________________________________________ 30

14

Kontaktní údaje ____________________________________________________________ 35

4

1

Seznam použitých zkratek

CLLD

– komunitně vedený místní rozvoj

CR

– cestovní ruch

ČR

– Česká republika

DR

– dozorčí rada

EU

– Evropská unie

IČO

– identifikační číslo osoby

IROP

– Integrovaný regionální operační program

KS NS MAS JČK

– 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

MZe ČR

– Ministerstvo zemědělství České republiky

N+2

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

NS MAS ČR

– Národní síť místních akčních skupin České republiky

OP

– operační program

o.p.s.

– obecně prospěšná společnost

OP VVV

– Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

ORP

– obec s rozšířenou působností

POV

– Program obnovy venkova

PR

– Programový rámec

PRV

– Program rozvoje venkova

ŘO

– řídící orgán

SCLLD

– strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SPL

– strategický plán LEADER

SR

– správní rada

TAČR

– Technologická agentura České republiky

UNESCO

– Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu

VŠTE

– Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

z.s.

– zapsaný spolek

ZŠ

– základní škola
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Základní informace o MAS

Celý název:

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Sídlo:

Dukelská 145
379 01 Třeboň

IČO:

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

2.1 Předmět činnosti MAS

Hlavní činnosti společnosti poskytované formou obecně prospěšné služby jsou:
1) realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD prostřednictvím
Organizační složky pro realizaci SCLLD;
2) realizace a spolupráce na realizaci aktivit v oblasti vzdělávání v území,
podpora a realizace dalších rozvojových aktivit území v působnosti Místní
akční skupiny Třeboňsko o.p.s., včetně pořádání vzdělávacích akcí, kurzů,
workshopů, akcí zaměřených na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže apod.;

3) realizace dalších aktivit v rámci přeshraniční spolupráce, spolupráce v oblasti
rozvoje Jihočeského kraje a rozvoje cestovního ruchu v území.
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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. Jedná
se zejména o:
1) služby při zajišťování financování projektů rozvoje území MAS Třeboňsko
o.p.s. mimo oblast CLLD;
2) poradenskou činnost obcím a mikroregionům na základě smluvního vztahu,
vždy

mimo oblast CLLD, v jejímž rámci jsou veškeré činnosti vykonávány

společností bezplatně.

3

Přehled činnosti MAS v roce 2017

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. (dále také MAS Třeboňsko, MAS) v roce 2017 vyvíjela činnost
v souladu se Zakládací smlouvou a Statutem společnosti. Činila kroky potřebné ke schválení Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 2020 (dále také
strategie MAS, SCLLD), vytvářela a postupovala řídícím orgánům (dále také ŘO) interní dokumenty
potřebné pro administraci výzev MAS, v druhé polovině roku administrovala první výzvy MAS
s alokací převyšující 30 milionů korun, v průběhu celého roku 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 a fungovala jako poradce dvou mikroregionů
ze svého území. V neposlední řadě pokračovala činnost MAS v rámci animace škol a školských
zařízení.

3.1 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 2007 - 2013.
Nicméně MAS Třeboňsko nadále zajišťuje udržitelnost Strategického plánu LEADER (SPL). Tomu
tak bylo také v roce 2017, kdy zaměstnanci MAS zajišťovali chod archivu a byli připraveni na
součinnost s realizátory projektů z tohoto programového období, např. v případě žádostí o změnu,
poskytování konzultací atd.
7
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3.2 Strategie CLLD MAS
Rok 2017 přinesl dlouho očekávané schválení strategie MAS Třeboňsko. SCLLD byla na základě
pověření Výboru SCLLD v prvních 4 měsících roku 2017 finálně upravována dle požadavků ŘO. Celý
proces formálního upravování neměl zásadní vliv na oblasti podpory, které byly ve strategii MAS
nastaveny jako průsečík potřebných oblastí v území a oblastí podpory jednotlivých operačních
programů (dále také OP).
Finálně schválené texty strategie MAS jsou i nadále k dispozici na webových stránkách MAS
www.mas-trebonsko.cz, pod záložkou DOTACE 2014 – 2020, podmenu SCLLD MAS Třeboňsko
2014 – 2020.

Po schválení SCLLD dne 25. 5. 2017 MAS započala s urychlenou přípravou pro realizaci této územní
strategie. Ve stejné době ovšem bylo nutné řešit také problém personálního obsazení, potřebného pro
tuto realizaci. Časové rozmezí, ve kterém bylo nutné paralelně pracovat na mnoha dílčích vnitřních
dokumentech organizace (tzv. interní postupy), postupovat je ke schválení ŘO a zároveň připravovat
také vyhlášení prvních výzev se tak střetlo s dobou, kdy MAS byla z hlediska zaměstnaneckého ve
velmi nesnadném postavení. Nicméně přes tyto obtíže MAS vyhlásila již 15. 7. 2017, tedy po 12
pracovních dnech od podpisu právních aktů SCLLD, první výzvu (viz: http://www.mastrebonsko.cz/dotace-2014-2020-/vyzvy-prv-program-rozvoje-venkova/1-vyzva-prv-mas-trebonskoops/), a to v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (dále také PRV). Dne 25. září 2017 byly
ŘO Integrovaného regionálního operačního programu (dále také IROP) schváleny interní postupy pro
IROP. MAS poté připravila výzvy do tohoto OP. 1. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva na podporu
kulturních památek (viz: http://www.mas-trebonsko.cz/dotace-2014-2020-/vyzvy-irop-integrovanyregionalni-operacni-program/mas-trebonsko-ops-irop-kulturni-dedictvi/) a do konce roku 2017,
přesněji 19. prosince 2017, byla vyhlášena také výzva s tématikou bezpečné a udržitelné dopravy,
v jejímž rámci mohly obce na území MAS žádat na výstavbu a rekonstrukce chodníků, tedy velmi
potřebné infrastruktury, která dle SCLLD na území MAS nadále není v optimálním stavu ve většině
obcí

(viz:

http://www.mas-trebonsko.cz/dotace-2014-2020-/vyzvy-irop-integrovany-regionalni-

operacni-program/mas-trebonsko-ops-irop-bezpecna-a-udrzitelna-doprava/).
Zejména v souvislosti s vyhlášením první výzvy PRV se ukázalo, že její rychlé vyhlášení související
s omezením příjmu projektů Státním zemědělským intervenčním fondem (dále také SZIF), kdy
projekty nebylo možné na SZIF předat od 30. 9. 2017 až do ledna 2018, mělo negativní následek
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v podobě velmi nízkého počtu přijatých projektů. Kancelář MAS proto následně předložila Výboru
SCLLD návrh řešení tohoto stavu, který spočíval v zintenzivnění informovanosti území MAS o
vypisovaných výzvách mimo jiné prostřednictvím tzv. avíz, kterými několik měsíců dopředu
informuje o plánu vyhlášení výzvy.
V případě výzvy na podporu kulturního dědictví musela MAS respektovat omezení dané IROP, a sice
možnost podpory pouze pro památky UNESCO nebo národní kulturní památky na svém území.
V tomto případě tedy jeden přijatý projekt korespondoval s předpokladem SCLLD.
Přehled přijatých projektů v těchto výzvách i další informace týkající se jejich hodnocení lze vždy
nalézt na internetových stránkách MAS Třeboňsko v rámci podmenu Dotace 2014 – 2020 a výběru
příslušného OP.

3.3 Animace škol a školských zařízení na území MAS Třeboňsko
Na území MAS Třeboňsko v roce 2017 fungovalo celkem 37 mateřských a základních škol, přičemž
některé z nich byly sdruženy pod jednou právnickou osobou. Po celý rok 2017 pokračovala MAS
9
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s animací škol a školských zařízení v rámci své každodenní činnosti. Ta zahrnovala především
poskytování informací, konzultační činnost a také servis při podání žádostí o dotaci, pokud o to škola
projevila zájem, vč. pomoci s prací v novém systému MS2014+, podání žádosti o vydání
elektronického certifikátu, jeho instalaci atd. Přímý zájem o spolupráci v roce 2017 vyjádřilo více než
83 % škol na území MAS. Dále k podpoře škol MAS mohla využít také realizace Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání ORP Třeboň (dále také MAP Třeboň), který MAS realizovala a v jehož
rámci ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) např. připravila pro zástupce
škol seminář k problematice tzv. šablon.
Spolupráce s MAS při tvorbě a následné realizaci projektů zjednodušeného financování – šablony pro MŠ a
ZŠ.
Projekty zjednodušeného vykazování, tzv. šablony jsou ministerstvem připravovány tak, aby s jejich administrací
měly školy minimální problém. Přesto je to práce navíc a v současných podmínkách již tak velmi administrací
zatíženého školství, je tato činnost často nereálná. Proto se hodně škol uchyluje s žádostí o pomoc k nejrůznějším
firmám, které se nepřetržitě nabízejí, které ale očekávají za svou poradenskou činnost patřičné finanční
ohodnocení. Peníze škola pak bere z projektu a na její potřeby pak zbývá méně.
Zjištění, že s administrací těchto projektů pomůže někdo nezištně, bylo pro naši školu i pro mne osobně velmi
příjemné a milé a v dnešní době překvapující, nepochopitelné a samozřejmě i velmi podezíravé.
Dnes mohu říci, že bez pomoci zaměstnanců MAS Třeboňsko bych se do dalších šablon asi nepouštěla. Nejen že
mi pomohli s podáním žádosti a následně i monitorovací zprávy, ale vždy byli ochotni pomoci s případnými
problémy. Pokud nevěděli odpovědi hned, vždy byli ochotni informace zjišťovat. S velkou trpělivostí a empatií
řešili i technické problémy, kterých z mé strany nebylo málo, vždy byli ochotní i k osobnímu setkání bylo-li to
potřeba.
Pomoc ze strany MAS Třeboňsko při tvorbě a zpracovávání těchto projektů je pro naši školu i pro mě osobně
velmi přínosná a nezastupitelná.
Mgr. Iveta Marušáková
ředitelka ZŠ a MŠ Plavsko

3.4 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.
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MAS Třeboňsko podala žádost 1. září 2016, přičemž následovala kontrola řídícího orgánu. Dne
28. 11. 2016 byl ŘO vydán právní akt k žádosti, což znamenalo, že projekt byl kompletně schválen
k spolufinancování prostřednictvím IROP. Podmínku k úspěšnému čerpání, tedy finální schválení
SCLLD nejpozději do konce roku 2017, MAS Třeboňsko v roce 2017 úspěšně splnila. 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 spoluúčast MAS.
Díky tomuto projektu mohla MAS Třeboňsko také vytvořit nový web, který optimálně splňuje potřeby
v novém programovém období. Je dostupný na www.mas-trebonsko.cz, tedy na původní adrese,
ovšem nabízí mnoho nových modulů, např. možnost zasílání zpráv emailem či vyplnění jednoduché
ankety o potřebách podpory území MAS.
MAS Třeboňsko nicméně v roce 2017 nevyčerpala značné množství prostředků určených pro tuto
roční etapu, a to ve spojitosti s dříve uvedeným problémem s personálním obsazením pozic Kanceláře
organizační složky SCLLD. Tyto prostředky byly na základě žádosti o změnu přesunuty do etapy roku
2018.

3.5 Činnost MAS Třeboňsko v rámci předsednictví Krajského sdružení MAS
Po celý rok 2017 byla MAS Třeboňsko také předsednickou MAS Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje (dále KS NS MAS JČK) a spolu s tím také členem Výboru Národní sítě místních
akčních skupin České republiky (dále také NS MAS ČR), který se schází pravidelně jedenkrát měsíčně
a řeší fungování NS MAS ČR i otázky týkající se činnosti místních akčních skupin či nastavení jim
zpřístupněných operačních programů (z hlediska CLLD) obecně. Ředitel MAS Třeboňsko 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 JČK dále patřilo především vyjednávání o podpoře
Jihočeského kraje, spolupráce se Zemědělskou a Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích a Vysokou školou technickou a ekonomickou (dále také VŠTE), a
v neposlední řadě také účast na Platformě CLLD při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
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Jako v předchozích letech byla jednou z činností jihočeských místních akčních skupin, resp. krajského
sdružení také zajištění expozice Jihočeského kraje na Zemi Živitelce jihočeskými. Ta byla maximální
měrou zajištěna týmem vedeným Miladou Vopálkovou z MAS Rozkvět, z.s., kterému patří velké
uznání. Spolupráce s Jihočeským krajem pokračovala i v rámci projektu Adaptace na klimatické změny
pomocí zelené infrastruktury (Klimagrün). Tento projekt z Programu přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Rakousko - ČR (2014-2020) na téma klimatických změn sdružil Dolnorakouskou
vládu a tamější společnosti zabývající se ochranou přírody, Jihočeský a jihomoravský kraj a další
odborné vědecké instituce a společnosti. V roce 2017 došlo ke schválení tohoto projektu a od října
započala také jeho realizace. Součástí projektu je výsadba více než 5 tisíc dřevin na území Jihočeského
kraje, které zajistí právě KS NS MAS JČK ve spolupráci s Jihočeským krajem.
V poměrně rychlém sledu se KS NS MAS JČK stala také partnerem v zajímavém projektu s názvem
Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru, který již dle názvu cílí na podporu malého a
středního podnikání na venkově, přičemž KS NS MAS JČK bude prostřednictvím jednotlivých MAS
nejen pomáhat s realizací projektu, ale také bude moci podnikům na svém území nabídnout jeho
výstupy. Projekt byl podán 27. září 2017 v rámci dotační činnosti Technologické agentury ČR
(TAČR). Krajské sdružení se tak zařadilo mezi významné řešitele, jakými jsou Vysoké učení
technické v Brně, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace.
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3.6 Další činnost MAS
3.6.1

MAP rozvoje vzdělávání ORP Třeboň

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň (dále také MAP ORP Třeboň, MAP), registrační
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000073, realizovaného MAS 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) přinesl v roce 2017 mimo běžné procesní náplně především
uspořádání pěti velmi zajímavých seminářů na různou problematiku, kterých se mohli účastnit
zástupci škol MAS. Pokračovala také činnost Řídícího výboru, který se sešel dvakrát a řešil především
sestavení resp. úpravu Strategického rámce, ale také další zajímavá témata. Dvakrát se sešli také
zástupci pracovních skupin, díky nimž vznikal celkový dokument MAP s přihlédnutím ke skutečným
potřebám území ORP Třeboň.

Nadále fungoval 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.
Smyslem tohoto projektu není vytvoření další strategie, která se založí, aniž by byla reálně
naplňována. Snahou MAS Třeboňsko je především maximálně pomoci školám v rozvoji, ať již
pořádáním vzdělávacích seminářů či snahou o získání finančních prostředků na podporu zvýšení
úrovně jejich fungování tam, kde je tomu zapotřebí. MAS Třeboňsko v tomto smyslu naplno dokázala
uplatnit potenciál spolupráce v území také na konci roku 2017. Jako poradce Svazku obcí Vitorazsko
po zjištění všech možností podpory z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro svazky obcí a
potřeb tohoto svazku obcí doporučila zaměřit společný projekt na stavební opravy Základní školy a
mateřské školy v Rapšachu, kterou navštěvují děti z více než 80 % svazkových obcí a zároveň je pro
zřizovatele velmi finančně náročné budovu vlastními zdroji rekonstruovat. Obdobně se shodli také
zástupci obcí Svazku obcí Řečicka. MAS Třeboňsko bude na základě požadavků škol, ukotvených
v tzv. Strategickém rámci MAP také debatovat nad případnou úpravou nastavení plánované výzvy pro
oblast školství. MAS může tuto oblast podpořit alokací ve výši 11 milionů a 364 tisíc korun.
Projekt bude končit v březnu roku 2018 a již na konci roku 2017 rozhodla správní rada o možnosti
pokračování v návazném projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II. V jeho rámci
by mělo být možné podpořit školy také větší alokací finančních prostředků zejména na realizaci
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projektů spolupráce a na rozvoj schopností dětí a žáků. Nicméně bude záležet na konsenzu v území a
aktivitě jednotlivých škol v ORP, zda budou mít zájem v projektu pokračovat i nadále.

MAS a MAP
Spolupráce s MAS Třeboňsko na realizaci Místní akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Třeboň (MAP) v roce
2017 byla pro mě osobně a naši školu velice příjemná.
V rámci MAP nám MAS Třeboňsko pomohla zrealizovat 2. ročník vědomostních a sportovních her s názvem
"Lužnické hry malotřídních škol", které byly zaměřeny na soutěžení a spolupráci žáků ze tří malotřídních škol z
našeho okolí. Tato aktivita je důležitá nejen z hlediska vzdělávání našich žáků, ale také prohlubování spolupráce
s kolegy z okolních škol. Velice přínosné bylo také pořádání vzdělávacích seminářů s významnými odborníky na
zajímavá témata. Na těchto akcích bylo o nás posluchače vždy dobře postaráno. MAS Třeboňsko se snaží také
naplňovat Strategický rámec MAP zjišťováním možné podpory našich plánovaných investic. V případě
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jakéhokoliv dotazu mi bylo hned odpovězeno nebo daná problematika obratem zjištěna. Dále jsem vděčná za
pomoc při zpracovávání žádosti o dotaci a zpracování a odeslání průběžných monitorovacích zpráv z projektu
OP VVV Šablony pro ZŠ a MŠ I.
Myslím, že fungování této organizace je pro školy velice podnětné a nepostradatelné. Je fajn mít možnost na
někoho se obrátit s problémem. Profesionalita, vstřícnost, ochota a hlavně spolehlivost nejsou pro MAS
Třeboňsko pouze pojmy, ale skutečná realita.
Děkuji za dosavadní pomoc a budu se těšit na další spolupráci.
Iva Filsaková
ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice

3.6.2

Účast na jednáních a navazování spolupráce

Zaměstnanci MAS se v roce 2017 aktivně účastnili všech jednání KS NS MAS JČK, v jejichž rámci
byly řešeny aktuální problémy MAS.
V roce 2017 pokračovala účast ředitele MAS Třeboňsko, a tedy předsedy KS NS MAS JČK, v plénu
Národní stálé konference i Regionální stálé konference Jihočeského kraje. Jedná se o poradní
platformu sdružující široký výčet regionálních partnerů, vč. MAS. 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.
Zástupci MAS se v roce 2017 zúčastnili dvoudenní akce Jihočeský venkov, který spolupořádala
sousední MAS Lunice a také již sedmého ročníku akce Za lepší venkov. V rámci obou těchto akcí
ředitel MAS Třeboňsko přednášel o problematice MAS a činnosti KS NS MAS JČK.
I v roce 2017 se MAS spolu s dalšími jihočeskými místními akčními skupinami spolupodílela na
zajištění expozice Jihočeského kraje na tradiční výstavě Země živitelka. Ředitel MAS se účastnil
slavnostního zahájení, Večeru venkova, jednání s ministrem zahraničních věcí a dalších dílčích akcí,
v jejichž rámci propagoval jihočeské MAS a jejich činnost.
Pokračovala také spolupráce MAS s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity. Reálným výsledkem
byla dohoda o vypracování prvních 3 pilotních strategií pro obce Borkovice, Rapšach a Žíšov, které
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zpracují v rámci svého studia studenti pod odborným vedením vedoucího příslušného předmětu. Tato
aktivita bude pro obce bezplatná. Ředitel MAS Třeboňsko dále přednášel studentům Zemědělské
fakulty téže univerzity, oboru Agropodnikání, o místních akčních skupinách a jejich činnosti.
Spolupráce s VŠTE se po individuálních jednáních prohloubila a MAS Třeboňsko se prostřednictvím
KS NS MAS JČK zapojila do příprav projektu na podporu malého a středního podnikání na venkově.
Tyto aktivity nebyly jediné, ředitel MAS i zaměstnanci MAS absolvovali velké množství
individuálních jednání se zástupci všech sektorů z území MAS, prostřednictvím seminářů pořádaných
v rámci projektu Provozní a animační výdaje MAS Třeboňsko či MAP ORP Třeboň prohlubovali
spolupráci a informovanost o činnosti MAS v regionu. Jedná se o mnoho hodin práce, která se
doufejme pozitivně projeví v příštích letech.

3.6.3

Účast MAS Třeboňsko na školeních

Zaměstnanci MAS se v roce 2017 zúčastnili školení na téma realizace projektu v rámci výzvy č. 6
IROP, konzultací na centrálních pracovištích OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a semináře na
Regionálním odboru SZIF. Na těchto jednáních a seminářích byla řešena problematika realizace
SCLLD, resp. výzev MAS a další důležité oblasti související s fungováním MAS a naplňováním
SCLLD.

3.7 Doplňková činnost

V roce 2017 rámci doplňkové činnosti MAS vykonávala funkci poradce dvou mikroregionů, a sice
Vitorazska a Řečicka. Dále zpracovala dotaci v rámci krajských grantů pro dvě členské obce a pro
Krajské Sdružení Hasičů Jihočeského Kraje. MAS má v plánu tuto činnost dále rozvíjet, přičemž
případné příjmy z této činnosti musejí být vynaloženy na podporu vykonávání hlavní činnosti
společnosti, ovšem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.
Z toho důvodu bude rozvoj této činnosti spíše pozvolný i v následujícím roce, neboť rok 2018 bude
z hlediska hlavní činnosti velmi náročný.
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3.8 Stručné zhodnocení činnosti
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. v roce 2017 překonala nejvýznamnější milník v období 2014 –
2020, kterým je bezesporu schválení strategie MAS (SCLLD). Celý proces od prvotního sběru dat po
schválení SCLLD trval tři roky a do území přinese téměř 150 milionů korun, které by v případě
neexistence MAS či neúspěchu ve schvalovacím procesu do regionu MAS nebyly vůbec alokovány.
Tuto skutečnost je zapotřebí dát jasně na vědomí, neboť činnost MAS Třeboňsko je pro území
jednoznačným benefitem, nejedná se pouze o jakési přerozdělení finančních prostředků, které jsou tak
či onak k dispozici.
Namísto oslavy tohoto úspěchu byla však MAS Třeboňsko nucena řešit ve stejném měsíci doposud
nejzásadnější problém v oblasti personálního obsazení, jaký MAS od svého založení potkal. Bylo
nutné hledat urychleně nové zaměstnance, a to v době, kdy nezaměstnanost byla na mnohaletém
minimu. Že se podařilo během půl roku stabilizovat fungování kanceláře MAS lze považovat za další
podstatný úspěch. Poněkud stranou těchto zásadních okamžiků pak zůstávají další dílčí kroky, které
MAS podnikla a díky nimž opět zvýšila možnost podpory rozvoje svého území. Nejde jen o realizaci
projektu MAP OROP Třeboň, ale také o pomoc školám v území s čerpáním dotací v rámci tzv. šablon,
vykonanou činnost ve prospěch svazků obcí (úspěšné žádosti do POV Jihočeského kraje na podporu
školství), předsednickou činnost v rámci KS NS MAS JČK, spolupráci s vysokými školami atd.
Tento rok byl také prvním, který si vyžádal častější jednání orgánů MAS, zejména orgánů Organizační
složky SCLLD. Pomyslným vyvrcholením pak bylo vyhlášení prvních 3 výzev MAS s alokací
převyšující 30 milionů korun. Nicméně přesto lze říci, že rok 2017 byl veskrze rokem startovním
z hlediska realizace naší strategie MAS. Musíme mít na paměti, že teprve příští roky ukáží, zda MAS
splní stanovené cíle, či zda se v průběhu tří let tvorby a schvalování strategie nestaly již zcela
nerelevantní.
Na tomto místě chceme vyslovit velké poděkování Jihočeskému kraji, který v roce 2017 významně
podpořil fungování MAS Třeboňsko darem, resp. návratnou finanční výpomocí. Vzhledem
k povinnosti spoluúčasti MAS na svých režiích a existenci nezpůsobilých výdajů je tato pomoc
neocenitelnou.

MAS Třeboňsko 2016
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. a Svazek obcí Vitorazsko i město Suchdol nad Lužnicí spolupracují již od
počátku existence této organizace, tedy od roku 2004. Za tu dobu tato spolupráce přinesla mnohokrát reálné
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výsledky získáním finančních prostředků na různé zajímavé a potřebné projekty, ale také podpořila spolupráci
obcí mezi sebou i spolupráci samospráv a dalších oblastí, vč. podnikatelské.
I v roce 2017 spolupracoval Svazek obcí Vitorazsko s místní akční skupinou velmi intenzivně. MASka nám
nadále poskytovala služby jako poradce svazku, což zahrnovalo časté informování o možnostech podpory
v různých oblastech, v průběhu roku administrovala projekt POV 2017, díky kterému jsme na území obcí
Vitorazska mohli dovybavit zóny pro turisty potřebným mobiliářem, zprostředkovala také propagační tabule,
které mají velmi pozitivní ohlas mezi obyvateli i podnikateli.
Kromě toho jsme společně na jednáních svazku obcí došli k náplni nového projektu na rok 2018. MAS Třeboňsko
opět zpracovala žádost o tento grant a úspěšně jsme jej podali koncem roku na Jihočeský kraj.
Místní akční skupina také začala vypisovat výzvy k předkládání projektů, které využil zemědělec z našeho území
a město Suchdol nad Lužnicí prostřednictvím výzvy na bezpečnou a udržitelnou dopravu bude, doufejme, moci
díky MAS vybudovat potřebný chodník k autobusovému nádraží. Jsme rádi, že se tedy opět MAS zasazuje o
rozvoj svého regionu i prostřednictvím vlastní alokace finančních prostředků. Vím, že tyto prostředky by bez
činnosti MAS vůbec region nemohl využít, že jde o nadstandard, za který musíme být vděčni. Svazek obcí
Vitorazsko i město Suchdol nad Lužnicí proto činnost Místní akční skupiny Třeboňsko vnímá jako velmi
potřebnou a zároveň úspěšnou. Děkujeme za toto dlouhotrvající partnerství a přejeme mnoho úspěchů v další
práci.

Jan Kronika
předseda Svazku obcí Vitorazsko
místostarosta města Suchdol nad Lužnicí

4

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.
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4.1 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 2017 Bc. et 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
Správní rada (dále také SR) 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.
Mikroregiony jsou zastoupeny ve shodném poměru, nehledě na velikost území. V roce 2017 proběhla
kooptace dvou nových členů SR v souvislosti s rezignací Mgr. Jaromíra Nováka a Jaroslava Kubáta.
Dále proběhla kooptace a volba členů SR, kterým končil v roce 2017 mandát. Noví členové SR byli
zapsáni do rejstříku o.p.s., vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích v souladu s běžnými
postupy.
Správní rada zasedala v roce 2017 v tomto složení:
Ing. Jan Hůda, Ph.D.

– předseda SR

Mgr. Jaromír Novák

– místopředseda SR do 21. 6. 2017

Ing. Václav Matějů

– místopředseda SR od 21. 6. 2017

Mgr. Filip Mencl

– 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 do 21. 6. 2017

Václav Pešek

– člen SR od 21. 6. 2017

Jaroslav Marsa

– člen SR

Pavel Štefan

– člen SR
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Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.

– člen SR

V roce 2017 proběhla celkem 3 jednání SR a bylo realizováno jedno hlasování formou per rollam.

Dozorčí rada
Tříčlenná dozorčí rada (dále také DR) 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 2017 byli:
RNDr. Libuše Kotilová

– předseda DR

Jiří Jech

– člen DR

Eva Jelínková

– člen DR do 20. 12. 2017

Jan Prokeš

– člen DR od 20. 12. 2017

Dozorčí rada se sešla v roce 2017 ve dvou případech, přičemž provedla kontrolu činnosti MAS za rok
2016 a v rámci jednání provedla volbu členů správní rady MAS v souvislosti s uplynutím mandátu.

4.2 Zaměstnanci MAS Třeboňsko
Ke konci roku 2017 byli v pracovně právním vztahu ke společnosti tito zaměstnanci:
Bc. et Bc. Tomáš Novák – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, hlavní manažer MAP
Ing. Marie Čápová

– projektová manažerka

Mgr. Jan Javorský

– manažer animace OP VVV a klíčových opatření MAP

Bc. Adéla Tomšovicová – manažer Programu rozvoje venkova a OP Zaměstnanost (od 1. 6. 2017)
Bc. Martina Bednářová – manažer IROP a OP Životní prostředí (od 1. 9. 2017)
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Organizační struktura MAS Třeboňsko - schéma
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5

Změny zakládacích dokumentů a složení řídících orgánů

Dne 13. 9. 2017 došlo ke schválení Dodatku č. 4 Zakládací smlouvy MAS Třeboňsko o.p.s. a
související změně textu Statutu společnosti. Tato změna byla přijata z důvodu zefektivnění procesu
administrace výzev MAS. Bližší popis těchto úprav není účelné ve Výroční zprávě uvádět, MAS
Třeboňsko zveřejnila celé znění zmíněných dokumentů v souladu s platnou legislativou ve Sbírce
listin rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
kde jsou bez omezení k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě a obdobně také na webu MAS
Třeboňsko, pod záložkou O MAS, podmenu Zřizovací dokumenty MAS.
Ve složení řídících orgánů (orgánů vyžadovaných na základě příslušného zákona) proběhly v roce
2017 změny v personálním složení, které jsou blíže popsány v bodě 4.1 tohoto dokumentu.

6

Informace o výnosech v členění podle zdrojů

Tyto informace jsou uvedeny v příloze Výroční zprávy Výkaz zisku a ztráty 2017.

7

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 zisku a ztráty 2017.

7.1 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
2017 tedy nebyly na odměny členům těchto orgánů vynaloženy žádné prostředky. Ředitel vykonával
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v roce 2017 svou činnost na základě příkazní smlouvy. V rámci tohoto smluvního poměru nebyla
řediteli vyplacena za rok 2017 žádná odměna.

8

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

Název Fondu

Stav k 31. 12. 2017
v tis. Kč

Rezervní fond

576

9

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 2017.

10 Zpráva o činnosti a hospodaření Organizační složky pro realizaci
SCLLD
Tato část Výroční zprávy MAS je zaměřena na činnost Organizační složky pro realizaci SCLLD (dále
také Organizační složka), která je vykonávána v souvislosti s realizací naší strategie komunitně
vedeného místního rozvoje. V roce 2017 činnost této Organizační složky nabrala oproti předchozím
letům na intenzitě v souvislosti se schválením SCLLD. Od června 2017 tak Organizační složka a
zejména Kancelář organizační složky SCLLD (dále také Kancelář) činila kroky k zajištění vyhlášení a
administrace prvních výzev MAS a kromě toho také standartní činnost, vč. animace škol a školských
zařízení a animace území MAS.
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10.1 Orgány Organizační složky pro realizaci SCLLD
Organizační složka pro realizaci SCLLD je samostatná vnitřní organizační jednotka zřízená správní
radou v rámci Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. Součástí Organizační složky jsou jednotlivé
orgány a dále Kancelář organizační složky SCLLD. Organizační složka má vnitřní rozhodovací
pravomoci v rámci o.p.s. podle Statutu společnosti. 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

Shromáždění regionálních partnerů SCLLD
Shromáždění regionálních partnerů SCLLD je nejvyšším orgánem Organizační složky pro realizaci
SCLLD a je tvořeno všemi partnery v rámci strategie CLLD, 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.
Shromáždění regionálních partnerů SCLLD zejména schvaluje SCLLD, zřizuje povinné orgány
organizační složky tj. Výbor SCLLD, Výběrovou komisi SCLLD a Kontrolní komisi SCLLD, volí a
odvolává členy orgánů Organizační složky pro realizaci SCLLD, stanovuje počet členů orgánů
Organizační složky pro realizaci SCLLD, jejich působnosti a pravomoci a způsob jednání.
V roce 2017 se na základě rozhodnutí Výboru SCLLD zvýšil počet partnerů Shromáždění
regionálních partnerů SCLLD na 36 členů. Úplný seznam, vč. seznamu zájmových skupin je přílohou
této výroční zprávy č. 1.

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
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skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Pokud Výbor SCLLD rozhoduje o výběru
projektů, musí nejméně 50 % hlasů náležet členům, kteří nezastupují veřejný sektor.
Výbor SCLLD má oprávnění schvalovat interní postupy administrace dotačních programů, schvalovat
výzvy k podávání žádostí, schvalovat kontrolní listy pro kontrolu projektů, schvalovat způsob
hodnocení a výběru projektů v rámci uskutečňování strategie SCLLD, zejména výběrová kritéria pro
výběr projektů, vybírat projekty k realizaci a stanovit výši alokace na projekty na základě návrhu
Výběrové komise SCLLD či např. rozhodovat o přijetí nebo vyloučení partnera MAS.
Personální složení Výboru SLLD v roce 2017 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 2017 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 2017 je přílohou tohoto dokumentu.

Kancelář organizační složky SCLLD
Kancelář je tvořena vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD a 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.
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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
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.

10.2 Činnost a hospodaření organizační složky SCLLD
V roce 2017 se Shromáždění regionálních partnerů SCLLD sešlo na jednom jednání, jehož náplní byla
mimo jiné volba členů Výboru SCLLD či projednání zprávy kontrolní komise SCLLD. V souvislosti
s realizací SCLLD byla dále realizována dvě jednání Shromáždění regionálních partnerů SCLLD
MAS formou per rollam v souladu s Jednacím řádem orgánu a Statutem společnosti. Předmětem
jednání bylo schválení preferenčních kritérií v 1. výzvě PRV a schválení interních postupů. Hlasování
bylo podrobeno kritériu 49 % a výsledek hlasování je zaznamenán na webu MAS Třeboňsko, pod
záložkou O MAS, podmenu Zápisy z jednání.

V roce 2017 proběhla celkem dvě jednání Výboru SCLLD a dále byla realizována celkem 3 hlasování
tohoto orgánu formou per rollam. Všechna jednání byla usnášeníschopná a jejich náplní bylo zejména
schvalování znění prvních 3 výzev SCLLD, vč. souvisejících dokumentů a dále schvalování
provozních otázek MAS ve vztahu k SCLLD.

V roce 2017 proběhlo jedno jednání Výběrové komise SCLLD, které se týkalo 1. výzvy PRV MAS
Třeboňsko. Další vyhlášené výzvy vzhledem k datu vyhlášení vyžadovaly jednání tohoto orgánu až
začátkem roku 2018.
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V roce 2017 proběhlo jedno jednání Kontrolní komise SCLLD a jedno školení tohoto orgánu
v souvislosti s vyhlášenou výzvou s názvem MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Kulturní dědictví. Právě
v rámci realizace PR IROP je nutné, aby byli členové KK proškoleni pro případ odvolání některého
z žadatelů. Jednání konané dne 4. 9. 2017 bylo zaměřeno na kontrolu fungování Organizační složky

pro realizaci SCLLD.

11 Výhled do roku 2018
Rok 2018 bude zásadním zejména z hlediska realizace SCLLD. MAS předpokládá vypsání většího
množství výzev na předkládání projektů ze všech 4 operačních programů, což

s sebou ponese

extrémní procesní zatížení, a to nejen kanceláře MAS, ale také jednotlivých orgánů podílejících se na
hodnocení a výběru projektů. Bude to rok přelomový, který by měl MAS přenést přes počáteční
procesní obtíže.
Dále čeká místní akční skupinu závěr realizace projektu Místní akční plán rozvoje školství ORP
Třeboň a v případě zájmu v území také podání žádosti o navazující projekt Místní akční plán rozvoje
školství ORP Třeboň II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Délka jeho
realizace se předpokládá na tři a půl roku, a pokud bude realizátorem opět MAS, bude možné
prohloubit ještě více spolupráci se školami v území MAS. Přínos této spolupráce se již ukázal v roce
2017, kdy bylo možné podat v souladu se Strategickým rámcem MAP žádosti o dotaci škol do IROP.
MAS bude v roce 2018 řešit také personální otázku, byť rok 2017 přinesl stabilizaci fungování
kanceláře. Od nové pracovní síly si MAS slibuje další zintenzivnění činnosti, např. vydání vlastního
informačního tiskopisu atd.
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.
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I v roce 2018 bude MAS nadále usilovat o realizaci doplňkové činnosti, aby dokázala zajistit vlastní
prostředky, které jsou nezbytné pro bezproblémový chod společnosti a zároveň i touto cestou přispěla
k dalšímu rozvoji svého území.
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12 Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na činnosti Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. v roce 2017.
Poděkování patří Jihočeskému kraji za dlouhodobou finanční podporu i partnerský přístup ke všem
místním akčním skupinám na jeho území. Tento přístup významně přispívá k naší činnosti a
naplňování strategií MAS.
Všem, kteří se bez nároku na finanční odměnu podílíte na fungování MAS aktivním členstvím
v orgánech společnosti, z vlastních prostředků a ve svém volném čase se účastníte mnoha jednání či
individuálních konzultací, právě Vám patří poděkování největší. Bez Vás by naše místní akční skupina
nemohla reálně fungovat. Bez Vaší píle a aktivity by námi získané prostředky pro žadatele z území celé
místní akční skupiny nebylo možné obdržet, žadatelé by je nemohli čerpat. Díky Vám můžeme pomoci
obcím i podnikatelům, zemědělcům, či neziskovým subjektům. Děkujeme Vám a doufáme, že i v dalších
letech s Vámi budeme moci nadále spolupracovat.

Za celý kolektiv MAS
Bc. Tomáš Novák
Ředitel MAS Třeboňsko o.p.s.
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13 Seznam příloh
Příloha č. 1 - Seznam partnerů MAS k 31. 12. 2017
Příloha č. 2 - Seznam členů povinných orgánů SCLLD k 31. 12. 2017
Nedílnou součástí této Výroční zprávy jsou dále tyto přílohy:
Příloha č. 3 – Rozvaha 2017
Příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty 2017
Příloha č. 5 – Příloha k účetní závěrce za účetní období roku 2017
Tyto jsou vytištěny mimo číslované stránky jako výstup účetního systému © SÚ ČR.
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Příloha č. 1
Seznam partnerů MAS k 31. 12. 2017
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

Mgr. Jaromír Novák

Soukromý - neziskový

Ostatní

Mikrobiologický ústav AV ČR

Veřejný

Veřejná

Obec Dolní Žďár

Veřejný

Veřejná

Obec Lásenice

Veřejný

Veřejná

Obec Plavsko

Veřejný

Veřejná

Enki, o.p.s.

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

Veřejný

Veřejná

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. K 31. 12. 2017
Název zájmové skupiny

Počet zástupců

%

Nezisková

2

5,56 %

Ostatní

4

11,11 %

Podnikatelská

9

25,00 %

Veřejná

13

36,11 %

Zemědělská

8

22,22 %
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Příloha č. 2
Seznam členů povinných orgánů SCLLD k 31. 12. 2017
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

Václav Pešek

Svazek obcí JH-západ

Veřejná

Jaroslav Marsa

Svazek obcí Řečicko

Veřejná

Mgr. Filip Mencl

Svazek obcí Třeboňsko

Veřejná

Ing. Václav Matějů

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.

JUDr. Lenka Cvrčková - předseda

Obec Rapšach

Zemědělská
Veřejná

33

Výroční zpráva MAS Třeboňsko
za rok 2017

Zemědělská

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

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.:

384 385 690

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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Výroční zpráva za rok 2017
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