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Seznam používaných zkratek
Zkratka

Celý název

CP SZIF

Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu

ČSÚ

Český statistický úřad

EVVO

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

ISRÚ

Integrovaná strategie rozvoje území

KS MAS ČR KHK

Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Královéhradeckého kraje

MAS KJH, o.p.s.

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, obecně prospěšná společnost

MZE ČR

Ministerstvo zemědělství České republiky

NNO

Nestátní nezisková organizace

NS MAS ČR

Národní sítě Místních akčních skupin ČR

RO SZIF

Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SOJH

Svazek obcí Jestřebí hory

SOP

Společenství obcí Podkrkonoší

SPL

Strategický plán LEADER
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1 Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Království –
Jestřebí hory
1.1 Obecná charakteristika
Název: Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Rok založení: 2007
Poslání: podpora rozvoje regionu
Zakladatelé: Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší
Sídlo: Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČO: 27511227
Bankovní spojení: 182456112/0600
ID datové schránky: run37tp
Web: www.kjh.cz
Kancelář: Palackého 793, 542 32 Úpice, na začátku roku 2017 proběhl přesun kanceláře na adresu
Regnerova 143, 542 32 Úpice
Působí na území 24 obcí s rozlohou 339,26 km2 a počtem 24 343 obyvatel (stav k 1. 1. 2018) –
Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov, Staré Buky,
Vítězná, Vlčice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé
Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší a
Úpice.
Základní činnosti o.p.s. jsou definovány v zakladatelské smlouvě.

1.2 Složení orgánů a organizační schéma
Chod organizace funguje dle statutu. MAS je organizační složkou společnosti a vedle správní a dozorčí
rady a ředitele je samostatným orgánem, který stojí nad orgány zodpovědnými za metodu LEADER, tj.
sněmem, programovým, kontrolním, monitorovacím a výběrovým výborem a pracovními skupinami.
Celkový servis všem orgánům zajišťuje hlavní kancelář MAS KJH, o.p.s.
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1.2.1 Organizační schéma

1.2.2 Orgány zodpovědné za chod společnosti
Správní rada
Správní rada má šest členů, kteří zastupují zakladatele MAS, tedy Svazek obcí Jestřebí hory a
Společenství obcí Podkrkonoší. V roce 2017 se neměnila zakladatelská smlouva a ani statut
společnosti.
Dle obchodního rejstříku k 1. 1. 2017 zastupovali zakladatele tito členové správní rady:
Svazek obcí Jestřebí hory: PaedDr. Vladimír Diblík (předseda a zároveň bývalý starosta obce
Radvanice), Lenka Hozová (starostka obce Suchovršice) a Bc. Tomáš Prouza (starosta obce Chvaleč).
Společenství obcí Podkrkonoší: Eva Havrdová (starostka obce Vlčice), Marcela Linková (starostka
obce Horní Olešnice) a Petr Hrubý (místopředseda, starosta obce Vítězná).
V listopadu 2017 došlo k jmenování nových členů orgánů a nedošlo k zapsání do obchodního
rejstříku. Stav k 31. 12. 2017:
Svazek obcí Jestřebí hory: PaedDr. Vladimír Diblík (předseda a zároveň bývalý starosta obce
Radvanice), Lenka Hozová (starostka obce Suchovršice) a Bc. Tomáš Prouza (starosta obce Chvaleč).
Společenství obcí Podkrkonoší: Vladimír Lukeš (starosta obce Chotěvice), Marcela Linková (starostka
obce Horní Olešnice) a Petr Hrubý (místopředseda, starosta obce Vítězná).
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Dozorčí rada
Dozorčí rada je tříčlenná a také zastupuje zakladatele MAS.
Dle obchodního rejstříku k 1. 1. 2017 zastupovali zakladatele tito členové dozorčí rady:
V tomto orgánu pracoval Radek Posdiena (SOJH, starosta obce Velké Svatoňovice), Petr Červený
(SOP, starosta obce Hajnice) a Jindřich Franc (SOP, starosta obce Vlčkovice v Podkrkonoší).
V listopadu 2017 došlo k jmenování nových členů orgánů a nedošlo k zapsání do obchodního
rejstříku. Stav k 31. 12. 2017:
V tomto orgánu pracoval Milan Halík (SOP, starosta obce Čermná), Vladimír Provazník (SOJH, starosta
obce Malé Svatoňovice), dále Pavel Dvořáček (SOJH, starosta obce Havlovice).
Členové orgánů byli zvoleni zakladateli na jejich jednáních. Zápisy z jednání jsou uloženy v kanceláři.
Práce v orgánech nebyla honorována.
Ředitel
Funkci ředitele vykonává Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

1.2.3 Orgány odpovědné za metodu LEADER
Sněm MAS
Sněm MAS je tvořen všemi partnery MAS, kteří splnili podmínky přijetí. K 31. 12. 2017 jich je 68.
Programový výbor (složení k 31. 12. 2017)
Programový výbor má sedm členů, kteří jsou voleni sněmem MAS ze zástupců partnerů místní akční
skupiny. Doba trvání jejich mandátu je zpravidla 3 roky.
Aktuální složení programového výboru:
• Lesy – voda s.r.o. (Jan Šída, předseda)
• obec Suchovršice (Lenka Hozová)
• Eva Hylmarová (FO, zástupce Eva Hylmarová)
• Základní škola Úpice-Lány (Petr Kalousek)
• TJ Sokol Havlovice (Miloslav Tohola)
• Jiří Haken (FO, zástupce Jiří Haken)
• Pálenka z.s. (Jaroslav Jörka ml.)
Kontrolní výbor (složení k 31. 12. 2017)
Kontrolní výbor má tři členy, kteří jsou voleni sněmem MAS ze zástupců partnerů místní akční
skupiny. Doba trvání jejich mandátu je zpravidla 3 roky.
Aktuální složení kontrolního výboru:
• obec Hajnice (Petr Červený, předseda)
• obec Havlovice (Pavel Dvořáček)
• obec Čermná (Milan Halík)
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Výběrový výbor (složení k 31. 12. 2017)
Výběrový výbor má devět členů, kteří na území MAS prokazatelně místně působí. Sněm potvrzuje
členy volbou. Dobu mandátu členů výboru určuje sněm MAS na dobu maximálně jednoho roku,
opakované zvolení je možné.
Aktuální složení výběrového výboru:
• Vladimír Diblík (předseda, FO, zástupce Vladimír Diblík)
• Pension Radvanice (Roman Lindauer)
• SDH Libňatov (Zdeněk Vít)
• Sdružení Franze Wihana (Ludmila Krejčová)
• Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice (Zdeněk Lamač)
• obec Malé Svatoňovice (Vladimír Provazník)
• obec Batňovice (Vladimíra Pátková)
• ZŠ a MŠ Havlovice (Jaroslav Balcar)
• obec Chotěvice (Josef Davidík)
Monitorovací výbor (složení k 31. 12. 2017)
Monitorovací výbor, jehož činnost byla v minulosti zahrnuta do práce kontrolního výboru, má tři
členy, které jmenuje sněm MAS ze zástupců partnerů MAS a jejich odborná a charakterová kvalita
zajistí nejlepší a nejprůhlednější kontrolu realizace projektů. Doba mandátu členů výboru je zpravidla
na tři roky. Opakované jmenování je možné.
Aktuální složení monitorovacího výboru:
• obec Libňatov (Jaroslav Tomeš, předseda)
• NO CČSH Úpice (Tomáš Karel)
• Chalupění, o.s. (Pavel Melichar)

1.3 Sekretariát
Pro obecně prospěšnou společnost pracuje sekretariát. Řízením tohoto týmu lidí je pověřen ředitel.
V roce 2017 zde pracovalo celkem 7 zaměstnanců na různé pracovní úvazky a externí dodavatelé
služeb.
Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
Pozice: ředitel o.p.s. a manažer MAS
Ing. Kateřina Valdová
Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD a komunikace s médii
Mgr. Dita Gollová
Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD
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Markéta Demešová
Pozice: asistentka projektového manažera pro regionální rozvoj
Ing. Tomáš Mečíř
Pozice: manažer a metodik projektu Místní akční plán Trutnovsko
Ing. Michal Hátle
Pozice: manažer a analytik projektu Místní akční plán Trutnovsko
Ludmila Bártová
Pozice: účetní
Externí spolupracovníci:
Mgr. Petr Záliš
Pozice: webmaster
Bc. Radka Jansová
Externí spolupracovnice na projektu, jehož se účastní zaměstnanci MAS (Projekt Svazu měst a obcí –
Společenství obcí Podkrkonoší).
BA Jana Peterková, DiS.
Externí spolupracovnice na projektu, jehož se účastní zaměstnanci MAS (Projekt Svazu měst a obcí –
Společenství obcí Podkrkonoší).
Mgr. Karel Turek
Externí spolupracovník na projektu, jehož se účastní zaměstnanci MAS (projekt MAP Trutnovsko).

2 Činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2017 mimo
realizaci programu SCLLD
2.1

Obecná charakteristika služeb

O.p.s. byla založena za účelem poskytování následujících obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je
rozvoj regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory, tj. území, které pokrývají zakladatelé o.p.s., zejména s
ohledem na zachování a obnovu života venkova:
• iniciativa LEADER a jiné národní a evropské programy;
• koordinace projektů zaměřených k rozvoji regionu a podpora rozvoje území s ohledem na
přírodní a sociokulturní dědictví;
• stimulování spolupráce mezi jednotlivými subjekty v uvedeném území a vytváření strategií,
které se podílejí na jeho rozvoji;
• služby při financování projektů sloužících k udržitelnému rozvoji regionu;
• příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, šetrné
venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu Podkrkonoší a Jestřebí
hory;
9
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a udržitelné využití
krajiny a lidských zdrojů;
spolupráce na realizaci veřejně prospěšných projektů v regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory;
spolupráce se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu;
výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů, osvětová
činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních akcí;
tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu,
poskytování informačního servisu o daném území, podpora produkce a marketing místních
produktů a služeb;
poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním
organizacím;
propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky venkovské
turistiky, poradenství, tvorba produktů turistického ruchu;
ochrana a obnova přírodních zdrojů a kulturního dědictví;
ochrana a tvorba krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj
turistického ruchu, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití
krajiny, podpora rozvoje multifunkčního zemědělství a ochrany životního prostředí;
výchova a vzdělávání dětí a mládeže a tvorba metodických materiálů;
zvyšování vzdělanosti lidského potenciálu, ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti;
poradenská a odborná činnost a podpora při rozvoji území regionu;
zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou společnost
zřizuje jako své územní pracoviště/organizační složku. Její činnost a povinné orgány jsou
definovány Statutem společnosti.

Všechny služby v roce 2017 byly realizované jako hlavní činnost. Doplňkové nebyly žádné.

2.2 Služby pro zakladatele
2.2.1 Služby pro Svazek obcí Jestřebí hory
V roce 2017 se konala pravidelná jednání Výboru Svazku obcí Jestřebí hory.
Tradičně byly také z rozpočtu svazku podpořeny akce neziskových organizací
v regionu. Na podporu cestovního ruchu vydal Svazek obcí JH letáky s informacemi a turistickými
zajímavostmi o jednotlivých obcích. Tyto materiály jsou k dispozici na každém obecním úřadě. V roce
2017 obdrželi obyvatelé DSO opět svazkový zpravodaj se souhrnem činností svazku za uplynulý rok.
Všechny aktivity jsou k nalezení na webových stránkách www.jestrebihory.net. V polovině roku 2017
byly tyto webové stránky aktualizovány a dostalo se jim nového grafického zpracování.

2.2.2 Služby pro Společenství obcí Podkrkonoší
Služby pro SOP byly zaměřeny především na podporu aktivit spojených s chodem Společenství,
jednalo se např. o spolupráci a podporu akce O sošku podkrkonošské Sněženky a
rozdělování grantů pro neziskové organizace. I v tomto DSO byly koncem léta
2017 spuštěny webové stránky www.podkrkonosi.info. v novém grafickém
provedení a přehlednějším uspořádání. Na jaře 2017 byl vydán zpravodaj
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v elektronické podobě a na podzim pak v tištěné verzi. Oba zevrubně informovaly o proběhlém dění a
zároveň zvaly na akce nadcházející.
Oba svazky jsou zakladatelé MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., a i v roce 2017 úzce
spolupracovaly. V květnu se starostové sešli na tradičním neformálním setkání na rybárně
v Havlovicích a třikrát na školeních na téma – Zákon o svobodném přístupu k informacím a novely
zákonů O střetu zájmů a Pohřebnictví. Pro vzájemnou spolupráci a posílení vztahů jsou setkání
starostů obou DSO a se zástupci managementu MAS velmi důležitá. Činnost obou dobrovolných
svazků obcí byla v roce 2017 podpořena grantem Královéhradeckého kraje.
Někteří zaměstnanci MAS jsou od července 2016 zapojeni
do projektu Svazu měst a obcí, jehož nositelem se v regionu
stalo Společenství obcí Podkrkonoší. Projekt „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“,
zkráceně
také
„Centra
společných
služeb“
(CSS),
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“
realizovaný od května 2013 do listopadu 2015, na jehož realizaci se zaměstnanci MAS rovněž podíleli.
Centrum společných služeb vzniklo za účelem pomoci především starostům menších obcí, kteří
nemají dostatečný administrativní aparát. Pracovníci CSS tak starostům poskytují informační a
poradenský servis, čímž šetří jejich čas, aby se mohli místo byrokracie věnovat skutečným
problémům v obci.

2.3 Ekocentrum
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., je členem Sítě ekologických poraden a členem
poradního sboru EVVO při Královéhradeckém kraji.
V roce 2017 pokračovala i spolupráce se ZŠ Úpice-Lány. V dubnu 2017 proběhl celodenní
program ke Dni Země v regionu Jestřebí hory – osvětová XVII. ročník Igelitiády, tj. čištění řeky Úpy.
Součástí této akce byl i sběr elektroodpadu a plastových víček. Na akci se MAS KJH, o.p.s., podílí
dlouhodobě při samotném sběru a na propagaci celé akce v regionu.
V roce 2017 bylo vyhlášeno několik dotačních titulů pro oblast životního prostředí – výzvy
OPŽP, kotlíkové dotace atd. Kancelář MAS kapacitně již nemůže nabídnout takto úzce odborné
služby, proto pro ni a její klienty či dotazovatele tuto službu poskytovala společnost DRAG, s.r.o., a
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

2.4 Projekty realizované místní akční skupinou
V roce 2017 se obecně prospěšná společnost snažila získat finanční prostředky na svůj chod i z jiných
zdrojů. Je nutné poznamenat, že některé projekty byly realizovány prostřednictvím MAS a některé
skrze jiné poskytovatele, kde byli zaměstnanci organizace angažováni.

2.4.1 Místní akční plán Trutnovsko
MAS od 1. 4. 2016 zahájila v území ORP Trutnov a obci Čermná realizaci dvouletého projektu MAP
Trutnovsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000123. V rámci aktivit je vytvářena koncepce vzdělávání
v uvedeném území – analýza, vize, priority, cíle. Do tvorby byly zapojeny mateřské, základní, speciální
a střední školy, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelé a další zainteresované
subjekty z území. Pro Královéhradecký kraj byla vytvořena platforma zpracovatelů MAP, v rámci které
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se metodicky konzultují aktivity projektu. Součástí výstupů jsou i definované projektové záměry
jednotlivých institucí, které mají přímou i nepřímou vazbu na čerpání z fondů EU. Velký důraz je na
IROP.
Výkonným článkem je realizační tým, který koordinuje celý projekt. Zásadní dokumenty
schvaluje Řídicí výbor MAP, do něhož byli podle metodiky osloveni zástupci jednotlivých subjektů.
V roce 2016 byla připravena první verze Strategického rámce MAP, která obsahuje i databázi
projektových záměrů. Další, aktualizovaná verze Strategického rámce MAP byla projednána a
schválena na jednání Řídicího výboru dne 14. 3. 2017. Druhá aktualizace dokumentu byla schválena
19. 9. 2017. Poté byl nově schválený dokument zveřejněn na webových stránkách www.kjh.cz.
V roce 2017 byla uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání na území ORP Trutnov.
Pracovní skupinou Neformální a zájmové vzdělávání byl také vytvořen informační leták pro MŠ a ZŠ a
vzdělávací instituce v něm naleznou základní informace o pěti organizacích z území ORP Trutnov,
které nabízejí vzdělávací programy. Leták lze také najít na webových stránkách www.kjh.cz.
Jednotlivé aktivity projektu jsou pravidelně propagovány a informace z jednotlivých setkání
zveřejňovány na webových stránkách zpracovatele, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., na
http://www.kjh.cz/plany.php.

2.4.2 Úřad práce
V roce 2017 se Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zapojila do dvou projektů
administrovaných Úřadem práce.
Jednalo
se
o
projekt:
Záruky
pro
mladé
v
Královehradeckém
kraji
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000003), v MAS realizovaný od 1. 2. 2017, kdy na rok nastoupila
Markéta Demešová, evidovaná v databázi Úřadu práce v Trutnově. Během celého roku získávala praxi
v neziskovém oboru. Druhý projekt, do kterého se místní akční skupina zapojila, se jmenoval
Zaměstnaný absolvent (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646). Od června 2017 až do srpna 2017
absolvovala stáž v MAS KJH Michaela Čudková. Informace o obou těchto projektech najdete
zveřejněné na webových stránkách www.kjh.cz.

2.5 Pokračování projektů z minulých let
V roce 2009 byl zahájen program LEADER. Součástí náplně práce je i monitoring projektů. Ty je nutné
sledovat po celou dobu realizace a pět let poté, a tak tomu sekretariát MAS KJH, o.p.s., pravidelně
činí. V roce 2017 došlo k vyřazování dalších projektů z evidence, protože již uplynula doba vázanosti
těchto projektů na účel.

3 Zapojení v organizacích a spolupráce s partnery
3.1

Národní sít MAS ČR, z.s.

V roce 2017 už Národní síť Místních akčních skupin, z.s., mohla koordinovat a metodicky podporovat
MAS v realizaci jejich strategií komunitně vedeného místního rozvoje, protože do konce roku 2017
prošly všechny MAS schvalovacím procesem.
Na úrovni Královéhradeckého kraje působí Krajské sdružení NS MAS ČR v KHK. Jeho úkolem je
šíření metody LEADER v kraji a je klíčovým zástupcem při vyjednávání s Krajským úřadem, Státním
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zemědělským intervenčním fondem v Hradci Králové, krajským článkem Celostátní sítě pro venkov
nebo Spolkem pro obnovu venkova.
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., je členem NS i KS a
zastupují ji v těchto aktivitách Mgr. Jan Balcar, Ph.D. a Ing. Kateřina
Valdová. Členem výboru KS MAS ČR v KHK je Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
Aktivně se podílí na vyjednávání podpory pro MAS na úrovni
Královéhradeckého kraje a zapojení MAS do organizací ČR, které mají vztah k rozvoji venkova.
V rámci spolupráci KS byla druhý zářijový týden opět uspořádána i expozice na
Královéhradeckých krajských dožínkách. MAS KJH, o.p.s., v roce 2017 pomohli s náplní aktivit partneři
MAS, a to Hvězdárna v Úpici, která doplnila expozici MAS o zajímavé ukázky svojí činnosti a TJ Sokol
Havlovice.

3.2 Celostátní síť pro venkov
V oblasti zemědělství a venkova byla na území Trutnovska výrazným partnerem Agentura pro
zemědělství a venkov se sídlem v Trutnově. Organizaci v ní zastupuje Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
Za podpory Celostátní sítě pro venkov byla v Havlovicích v listopadu
uspořádána IV. Venkovská konference. Ta představila činnost CSV, MAS,
účastníci byli informováni o možnostech čerpání finančních prostředků v dalším
programovém období a také o zapojení do soutěže Vesnice roku. Více je
popsáno v akcích MAS.

3.3 Spolupráce se školami nejen v regionu
V roce 2016 pokračovala činnost Studentského parlamentu při MAS, opět se konal Trojboj základní
škol a Studentský parlament také svou kapitolou přispěl do Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje.
Součástí spolupráce s Městským gymnáziem a střední odbornou školou v Úpici bylo i v roce
2016 zapojení studentů do praxe v obcích a u partnerů MAS.
Studenti vysokých škol bakalářských i magisterských oborů jsou pravidelnými zájemci o
konzultaci, v roce 2016 konzultovali své práce na téma cestovního ruchu, svazků obcí i MAS.

3.4 Partnerství v rámci MAS
Program LEADER je založen na budování místního partnerství mezi subjekty různého zaměření.
Nejnižší úroveň je na území MAS. Mezi o.p.s. a partnery v území MAS existuje smluvní vztah, resp.
partnerská smlouva. Členy se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby, stejně tak obce,
podnikatelé i spolky. K 31. 12. 2017 mělo podepsanou partnerskou smlouvu 68 partnerů. Kompletní
seznam je k dohledání na www.kjh.cz.
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3.5 Partnerství na území ČR
Vyšším stupněm vytváření spolupráce je přesah území MAS. Od roku 2007 o.p.s. spolupracuje se
třemi sousedními akčními skupinami – MAS Mezi Úpou a Metují, MAS Broumovsko+ a MAS
Královédvorsko, z.s. Hlavním účelem této spolupráce je výměna zkušeností mezi jednotlivými MAS,
hledání inspirace, vzájemné zdokonalování a obohacování o nové náměty a postupy při administraci
a získávání nových kontaktů.

3.6 Partnerství v rámci EU
Nejvyšší stupeň spolupráce je na mezinárodní úrovni. Od roku 2007 aktivně
dochází k pravidelné výměně zkušeností s východoslovenským mikroregionem
Poondavie, resp. s MAS Poondavie.

3.7 Partnerství mimo EU (Ukrajina)
MAS od roku 2013 neformálně spolupracuje s obcí Nevickoe, která leží v sousedství města Užhorod.

4 Přehled činnosti v roce 2017
Leden 2017
Leden 2017
Leden 2017
Leden 2017
Únor 2017
Únor 2017
Únor 2017
Únor 2017
Únor 2017
Únor 2017
Březen 2017
Březen 2017
Březen 2017
Březen 2017
Březen 2017
Březen 2017
Březen 2017

Setkání NZV (Voletiny, Dům pod Jasanem)
Setkání platformy MAP (Dobruška)
KS NS MAS (Libčany)
Školení MAP (Hradec Králové)
Exkurze Srbsko, Makedonie
Školení MS2014+ (Nepolisy)
Konzultace pí Pytlíková, CRR, (Hradec Králové)
Výbor SOJH (Rtyně v Podkrkonoší)
63. zasedání Valné hromady KS NS MAS ČR
Setkání platformy MAP (Bukvice)
Školení MS2014+ (Kostelecké Horky)
Setkání CSS (Chrudim)
VH NS MAS ČR (Hranice na Moravě)
Valná hromada SOP
Vlajka pro Tibet (Úpice)
Školení Úřad práce (Trutnov)
Výjezdní setkání ředitelů, MAP (Deštné v OH)
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Duben 2017
Duben 2017
Duben 2017
Duben 2017
Duben 2017
Květen 2017
Květen 2017
Květen 2017
Květen 2017
Květen 2017
Červen 2017
Červen 2017
Červen 2017
Červen 2017
Červen 2017
Červen 2017
Červen 2017
Červen 2017
Červen 2017
Červenec 2017
Září 2017
Září 2017
Září 2017
Září 2017
Září 2017
Září 2017
Září 2017
Září 2017
Září 2017
Září 2017
Září 2017
Říjen 2017
Říjen 2017
Říjen 2017
Říjen 2017
Říjen 2017
Říjen 2017
Listopad 2017
Listopad 2017
Listopad 2017
Prosinec 2017
Prosinec 2017
Prosinec 2017

Seminář pro obce DSO a MAS (OÚ Libňatov)
Školení BOZP a PO + referenční zkoušky (kancelář MAS)
Školení SMO (Praha)
Workshop MPSV – OPZ hodnocení projektů, Praha
Valná hromada SOP
Setkání platformy MAP (Hradec Králové)
Setkání SOJH a SOP, Havlovice
Setkání ke koordinaci CR v Jestřebích horách, Rtyně v Podkrkonoší
Setkání s IC Malé Svatoňovice, Úpice
Leaderfest (Hlinsko)
Školení MS2014+ (Nová Paka)
Setkání ředitelů – MAP (Radvanice)
Valná hromada SOP
Školení pro starosty (Pilníkov)
O sošku podkrkonošské sněženky (Chotěvice)
Výbor SOJH
Sněm MAS KJH (kancelář MAS)
Setkání KS NS MAS, platforma MAP (Nepolisy)
Školení SMO (Praha)
Školení SMO (Ostrava)
Ukončení projektu Zaměstnaný absolvent (Hradec Králové)
Olympiáda pro starší a dříve narozené (Havlovice)
Trojboj studentského parlamentu (Havlovice)
Školení SCLLD 4.1 (Praha)
Školení ZVZ (Praha)
Výbor SOJH
Školení pro starosty (Pilníkov)
Krajské Dožínky (Hradeck Králové)
RSK (Hradec Králové)
Valná hromada SOP
Setkání platformy MAP (Richterovy boudy)
Česko-slovenská konference (Ostrožská Nová ves)
Konference CIRI (Hradec Králové)
Školení SCLLD 4.2 (Praha)
KS NS MAS (Hronov)
Seminář CSS (Olomouc)
Setkání CSS (Fryšava)
Konference Venkov (Dříteč)
VH NS MAS ČR (Valtice)
V. Venkovská konference (Havlovice)
Konference NIDV (Hradec Králové)
Výbor SOJH (Batňovice)
Seminář MS2014+ (Praha)
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Prosinec 2017
Prosinec 2017
Prosinec 2017

Valná hromada SOP (Vítězná)
Školení CSS, pohřebnictví (Červený Kostelec)
KS NS MAS (Meziměstí)

5 Program LEADER
5.1 Monitoring projektů
V roce 2017 probíhal tzv. monitoring projektů, tj. byl kompletně vyhodnocen program LEADER a byla
zpracována zpráva o jeho průběhu. V níže uvedené tabulce jsou k vidění projekty, které byly v roce
2017 vyřazeny z evidence, protože jim v loňském skončila pětiletá doba vázanosti projektu na účel.

6 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Strategie CLLD, která byla Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci první výzvy předložena 15. 3. 2016,
byla o 14 měsíců později, z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení, vyřazena z dalšího
hodnocení.
MAS žádost o podporu Strategie CLLD přepracovala a předložila do třetí výzvy v červnu 2017. V
průběhu léta a podzimu 2017 následovalo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a I. vlna
věcného hodnocení Strategie CLLD ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a
sociálních věcí a Ministerstva zemědělství. Na začátku listopadu 2017 byla Strategie CLLD výše
uvedenými ministerstvy schválena a MAS tak mohla zahájit fázi realizaci.
Ta v roce 2017 spočívala v přípravě výzev a navazující dokumentace potřebné k vyhlášení
výzev v první polovině roku 2018.
Na konci listopadu 2016 MAS přeložila na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost na Zlepšení
řídících a administrativních schopností MAS KJH. Projekt je zaměřen na posílení personálních, řídících
a administrativních kapacit MAS pro realizaci Strategie CLLD v letech 2016–2023. Žádost byla
ministerstvem schválena 24. 2. 2017.

7 Hospodaření o.p.s.
K 31. 12. 2017 hospodařila společnost:
- s drobným hmotným majetkem v pořizovací ceně 128.888,00 Kč.
Součástí majetku jsou notebooky, server, záložní zdroje, fotoaparát, křeslo, tiskárna a software, které
slouží k zajištění chodu společnosti.
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Finanční prostředky společnosti k 31. 12. 2017 vedené na běžném účtu činily 824.845,77 Kč a
pokladní hotovost 211,00 Kč.
Pohledávky k obchodním vztahům měla společnost ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2017 v celkové
výši 4.200,00 Kč.
Pohledávky vůči poskytovatelům dotací ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2017 v celkové výši
67.740,00 Kč.
Krátkodobé závazky společnosti k 31. 12. 2017 činily:
- dodavatelé ve výši 11.125,00 Kč
- nevyplacené mzdy zaměstnancům společnosti za XII/2017 ve výši 159.100,00 Kč
- nezaplacené sociální a zdravotní pojištění z mezd za XII/2017 ve výši 59.220,00 Kč
- neuhrazené sražené zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti XII/2017 a neodvedené zákonné
úrazové pojištění za zaměstnanců, vše ve výši 26.700,00 Kč
- neuhrazené zákonné pojištění zaměstnanců za období X-XII/2017 ve výši 0,00 Kč.
- ostatní závazky – 2.000,00 Kč
Dohadné účty společnosti k 31. 12. 2017 činily 909.110,26 Kč:
- MAP Trutnovsko – 674.210,60 Kč
- Animace škol (AŠOP) – 12.577,05 Kč
- SCLLD – 222.322,61 Kč
Částka bude proplacena na základě podané žádosti o proplacení v roce 2018.
Náklady příštích období k 31. 12. 2017 byly 0,00 Kč.
Dlouhodobé závazky společnost nemá.
Náklady, výnosy a zisk společnosti.
Náklady společnosti
Materiál
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Členské příspěvky daňově neuznatelné
Jiné ostatní náklady
Celkem
Výnosy podle zdrojů
Královéhradecký kraj
Projekt Úřad práce 1
Projekt Úřad práce 2

153.481,00 Kč
9.003,00 Kč
45.234,00 Kč
729.369,50 Kč
1.859.194,00 Kč
529.287,00 Kč
10.000,00 Kč
6.588,00 Kč
3.342.156,50 Kč

150.000,00 Kč
199.200,00 Kč
189.101,00 Kč
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Projekt Zaměstnaný absolvent
Projekt MAP Trutnovsko
Projekt Olympiáda pro starší a pokročilé
Projekt Animace škol (SCLLD)
Projekt SCLLD
Dotace celkem
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Neinvestiční příspěvky
Výnosy celkem

30.000 Kč
1.422.509,12 Kč
20.000,00 Kč
48.410,20 Kč
863.954,34 Kč
2.923.174,66 Kč
351.636,00 Kč
42,77 Kč
80.900,00 Kč
3.355.753,43 Kč

V roce 2017 měla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zisk ve výši 13.596,93 Kč.
Obecně prospěšná společnost vykonávala v roce 2017 pouze hlavní činnost a nevykonávala žádnou
doplňkovou činnost.
Obecně prospěšná společnost nemá zřízené žádné fondy.
Náklady na mzdu ředitele a odměny členům správní rady a členům dozorčí rady:
V roce 2017 byly náklady na mzdu ředitele 12 000 Kč. Náklady na odměny členům správní rady a
členům dozorčí rady nebyly žádné.
Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídících orgánů
Správní rada na svém zasedání shledala znění zakládací listiny za dostačující a vyvážené a není důvod
ji jakkoliv měnit.
Výrok auditora k roční účetní závěrce – příloha výroční zprávy č. 4
Audit hospodaření za rok 2017 provedla firma ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.
Účetní závěrka (§21, odst. 4 ZÚ) – viz přílohy:
-

č. 1 – Rozvaha
č. 2 – Výkaz zisku a ztrát
č. 3 – Příloha k účetní závěrce

Komentář:
Náklady na spotřebu materiálu zahrnovaly nákup tonerů, NTB, kancelářských potřeb, vybavení
kanceláře, materiálu pro zajištění exkurze a konference. K 31. 12. 2017 byly odepsány 1 NTB a křeslo.
Materiál pozbyl k 31. 12. 2017 funkčnosti.
Společnost od 1. 10. 2017 změnila smluvní podmínky pro užívání automobilu. Podle smlouvy si
náklady na pohonné hmoty hradí společnost samostatně. Tato položka je v kapitole Spotřeba
ostatních neskladovatelných dodávek. Náklady na reprezentaci obsahují náklady na občerstvení pro
sněmy, konference, školení.

18

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, www.kjh.cz
Ostatní služby obsahují položky spojené s aktivitami MAS, např. licence pro IT, poštovné, telefon,
poplatky BÚ, provoz automobilu, správa webových stránek a IT v kanceláři, zajištění propagačního
materiálu pro akce MAS, organizace akcí MAS, činnosti spojené s tvorbou SCLLD, služby spojené
s pracemi pro Společenství obcí Podkrkonoší, Svazek obcí Jestřebí hory a přípravou grantů; náklady
spojené s účetnictvím, koordinací projektů, auditem za rok 2017, účastí na konferencích v ČR a SR a
školeních apod.
Do kapitoly ostatní služby patří i nájemné, které zahrnuje pronájem hlavní kanceláře. Součástí
nájemní smlouvy je pronájmu nebytových prostor a veškeré energie (teplo, světlo a voda), přístup
k internetu.
Mzdové náklady v roce 2017 byly hrazeny z části z dotačních prostředků, které MAS získala na
realizaci projektů a z části z vlastních prostředků. Pro obecně prospěšnou společnost k 1. 1. 2017
pracovalo 5 zaměstnanců:
- Kateřina Valdová (0,9 úvazku, manažerka MAS pro SCLLD a vedoucí hlavní kanceláře)
- Ludmila Bártová (0,6 úvazku, účetní pro MAS)
- Dita Gollová (0,9 úvazku, manažerka MAS pro SCLLD)
- Tomáš Mečíř (0,4 úvazku, manažer I. – metodik, MAP Trutnovsko)
- Michal Hátle (0,4 úvazku, manažer II. – analytik, MAP Trutnovsko)
- Markéta Demešová (od 1. 2. 2017 – 1,0 úvazek – asistentka projektového manažera pro
regionální rozvoj)
- Jan Balcar (0,8 – hlavní manažer MAP Trutnovsko a vedoucí zaměstnanec pro SCLLD)
Ostatní náklady v této kapitole jsou dohody o provedení práce pro osoby, které pracují pro
Společenství obcí Podkrkonoší a Svazek obcí Jestřebí hory nebo externě pracují na realizaci projektů.
Součástí kapitoly zákonné sociální pojištění jsou odvody z mezd.
Ostatní daně a poplatky jsou náklady na pojištění zaměstnanců.
Členské příspěvky daňově neuznatelné je členský příspěvek do NS MAS ČR.
Část výnosů Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byla tvořena z prodeje obecně
prospěšných služeb – činnost pro Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší,
Celostátní síť pro venkov, MMR ČR a MŠ a ZŠ.
Zásadní složkou ve výnosech jsou dotace. V roce 2017 byly realizovány klíčové projekty MAP
Trutnovsko (MŠMT), SCLLD (MMR ČR), Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a
Záruky pro mladé (MPSV). Prostřednictvím Královéhradeckého kraje byly získány prostředky na
dofinancování aktivit MAS a neuznatelných nákladů, Olympiádu pro starší a dříve narozené a
Zaměstnaný absolvent.
Neinvestiční příspěvek na činnost se vybírá od partnerů; má sloužit dle partnerské smlouvy na
zajištění servisu pro partnery a dofinancování podílů do projektů. Výše příspěvky je vždy schválen
sněmem MAS. Pro rok 2017 byl schválen sněmem 21. 6. 2017 na jednání v Úpici.
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Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií.
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích
Společnost dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, využívá recyklovaný papír,
ekologicky třídí odpad. Zaměstnanci společnosti se pravidelně účastní školení a jiných forem
vzdělávání. Náklady na vzdělávání zaměstnanců v roce 2017 činily 5 343 Kč.
Informace o existenci organizační složky v zahraničí
Společnost neměla k 31. 12. 2017 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku. Veškerá
činnost byla soustředěna v sídle společnosti a regionech České republiky.
Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Po dni uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.
Informace o činnosti, vývoji a výkonnosti a předpokládaném vývoji
Posláním společnosti je přispívat k rozvoji regionu dle statutu.
Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
Společnost nevlastní akcie ani jiné podíly.

8 Prezentace
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., byla založena v roce 2006, resp. 2007 a za celou existenci se
podařilo vybudovat fungující propagační síť, která dopomohla tomu, že se KJH v regionu a kraji
výrazně zviditelnila.

8.1 Propagace
Nedílnou součástí chodu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., je informování o její činnosti. Tiskové
zprávy vytváří pověřený pracovník, který zajišťuje jejich distribuci do médií a v rámci vytvořené
databáze formou mailové rozesílky.
Vhodnými mediálními prostředky pro tento účel jsou především:
• zpravodaj MAS,
• místní (obecní) zpravodaje,
• internetové stránky jednotlivých partnerů MAS, zakladatelů o.p.s. a samozřejmě vlastní
stránky MAS, www stránky ostatních MAS a organizací s nimi spojených (Národní síť a Krajské
sdružení MAS, atd.),
• úřední desky v obcích na území MAS,
• stránka na sociální síti Facebook,
• účast na akcích týkajících se problematiky rozvoje venkova.
Příjemci dotací z programu LEADER pak propagují MAS díky povinné publicitě vztahující se k
realizovanému projektu.
20

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, www.kjh.cz

8.2 Informační toky
Konkrétními nositeli propagace pak jsou:
Webové stránky
MAS má vlastní webové stránky, na kterých se zájemci mohou dozvědět veškeré informace o její
činnosti. Ty jsou aktualizovány dle nutnosti, minimálně však 1x týdně. V případě vyhlášení výzev a
výběru projektů budou aktualizovány dle potřeby tak, aby mohli potenciální předkladatelé projektů
získávat aktuální informace. Všechny relevantní materiály jsou zároveň rozesílány do mailových
schránek zájemců z řad partnerů, spolupracovníků i ostatní veřejnosti.
•
•
•

www.kjh.cz
webové stránky zakladatelů (www.jestrebihory.net, www.podkrkonosi.info)
weby jednotlivých obcí a partnerů MAS

Aktualizace stránek provádí pověřený pracovník prostřednictvím webmasterů.
Tištěná média
• Deníky Bohemia
• jednotlivé obecní a městské zpravodaje
Film a rozhlas
Videa mapující jednotlivé projekty a akce MAS jsou zveřejněna na stránkách MAS a dále pak na
www.nasetelevize.cz a www.televize-js.cz. Další variantou informování je spolupráce s Hitrádiem
Magic, Rádiem Blaník a Českým rozhlasem Hradec Králové.
PR akce pro veřejnost
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., podporuje akce svých partnerů, a to v rámci
propagace jak hnutí LEADER, tak Místní akční skupiny. Podpora akcí v regionu má zároveň deklarovat
spolupráci a partnerství se subjekty.
První akcí byla soutěž dětí ze Společenství obcí Podkrkonoší s názvem O sošku podkrkonošské
Sněženky. Prázdninovou akcí je podpora Letního běhu na běžkách v Havlovicích, a to výrobou a
tiskem plakátů. Dalšími akcemi byla Olympiáda pro starší a dříve narozené ve Všesportovním areálu v
Havlovicích pořádaná společně s TJ Sokol Havlovice a Trojboj Studentského parlamentu tamtéž.
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9 Prezentace vybraných aktivit
9.1 O Tibetu trochu jinak a nově v Republice
PARTNEŘI: Studentský parlament MAS
březen 2017
V české společnosti se hodně diskutuje hospodářská spolupráce a porušování lidských práv v Číně.
Nejčastěji je v této otázce skloňován Tibet. Je to především tím, že tibetskou exilovou vládu
reprezentuje charismatická osobnost dalajlámy, který má velmi vřelý vztah k České republice a byl
blízkým přítelem prezidenta Václava Havla. V Úpici a v regionu si posledních dvacet let připomínáme
den, kdy vypuklo Tibetské národní
povstání proti čínské nadvládě, a to 10. 3.
1959. „Od roku 2005 jsme dělali veřejné
besedy a přednášky pro veřejnost na toto
téma. Začínali jsme v divadle, pak jsme se
stěhovali do Dřevěnky a tělocvičny ZŠ
Úpice-Lány,“ říká Jan Balcar, ředitel MAS
Království – Jestřebí hory, o.p.s. Letošní
program zajišťuje Studentský parlament
MAS. „Chceme téma Tibet přiblížit
veřejnosti, proto jsme to letos pojali zase
trochu jinak než v předešlých letech. Ve spolupráci se studenty kvinty z Městského gymnázia a SOŠ
Úpice jsme připravili pásmo o historii, geografii a osobnostech Tibetu a jejich vazbách na českou
společnost,“ prozradila o programu Petra Nývltová, koordinátorka Studentského parlamentu MAS a
učitelka z Městského gymnázia a SOŠ Úpice.

9.2 Společné setkání starostů ze Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku obcí
Jestřebí hory
PARTNEŘI: Společenství obcí Podkrkonoší, Svazek obcí Jestřebí hory
květen 2017
Ve čtvrtek 11. května se uskutečnilo již
třetí setkání starostů Společenství obcí
Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí hory.
Po přivítání z úst „domácího“ starosty,
Pavla Dvořáčka ze Svazku obcí Jestřebí
hory, a Petra Hrubého, předsedy
Společenství obcí Podkrkonoší, se slova
ujal Martin Kult, jednatel Místní organizace
Českého rybářského svazu. Ten přítomným
představil činnost spolku i prostory, v nichž
se jednání uskutečnilo. Havlovická rybárna
byla pro setkání vybrána jako příklad
výborné spolupráce obce a spolku, a to
především při rekonstrukci zázemí. I díky fotografické prezentaci mohli starostové posoudit stav před
rekonstrukcí s aktuální podobou místa. Poté následovala exkurze po areálu rybárny a k rybníku
22

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, www.kjh.cz
Jindra, během níž se starostové dozvěděli mnoho zajímavostí ze života ryb i rybářů. Starosta Havlovic
v průběhu cesty představil i činnost dalších spolků, jichž je v obci zhruba 15 a které v hojné míře
přispívají ke zkvalitnění kulturního a sportovního života v obci. Následně se skupina přesunula zpět do
prostor rybárny, kde bylo připraveno pohoštění. Po něm následovala pracovní diskuze nad
problematikou chodu obcí a fungování Centra společných služeb, která vyústila ve výměnu zkušenosti
mezi starosty a následně v neformální debatu. Stejně jako předchozí setkání bylo i toto hodnoceno
kladně a přispělo k prohloubení kontaktů a vazeb mezi starosty v regionu.

9.3 Vyhlášení soutěže O sošku podkrkonošské Sněženky
PARTNER: Společenství obcí Podkrkonoší
červen 2017
Ve čtvrtek 8. června 2017 se žáci prvních stupňů základních škol z Chotěvic, Hajnice, Pilníkova,
Vítězné, Kocbeří a Vlčic sešli v chotěvickém kulturním domě. Celou akci zahájil starosta obce Vladimír
Lukeš, který všechny přivítal. Po něm promluvil ředitel zdejší základní školy, jež setkání letos zaštítila
a
zorganizovala,
František
Šubert.
Program zahájili hrou
na trubku studenti
České
lesnické
akademie Trutnov, po
nichž
následovalo
pásmo
představení,
která si připravily děti
zúčastněných
škol.
Hrálo
se
divadlo,
tančilo, zpívalo. Zaujalo
také
netradiční
vystoupení, během nějž tři chlapci předvedli různé triky s žonglovací hračkou diabolo. „Na tuto akci
se vždy moc těším, vystoupení dětí jsou každý rok úžasná. To samé však platí i pro organizátory –
každá ze škol akci pojala trochu jinak, ale výsledek vždy stojí za to. Což je poznat i na rozesmátých
dětských tvářích, které vidím všude okolo,“ uvedl Petr Hrubý, předseda Společenství obcí
Podkrkonoší, které akci finančně podporuje. Po skončení kulturní části se všichni přemístili na
nedaleké hřiště, kde se konal fotbalový turnaj. Děti, které se fotbalu nezúčastnily, se v namíchaných
skupinách – aby se lépe poznaly i mezi sebou – vydaly na cestu po Chotěvicích. Po celé trase byla
připravena stanoviště, kde se mohli účastníci zábavnou formou blíže seznámit s historií Podkrkonoší.
Přitom však také plnili různé úkoly. Viděli také zajímavá místa – například památný strom či soutok
Labe a Pilníkovského potoka. Starosta hostitelské obce, Vladimír Lukeš, akci shrnul těmito slovy:
„Jsem rád, že jsme se tu sešli v tak hojném počtu a že nám tu spolu bylo dobře. Děti si zasoutěžily, ale
zároveň se dozvěděly informace o regionu, v němž žijí, takže jsme spojili příjemné s užitečným.“ Obě
dvě části byly následně vyhodnoceny a soutěžící byli za své výkony odměněni. Fotbalový turnaj
ovládli domácí, druhé místo obsadili Pilníkovští, bronz pak brali Hajničtí. Výsledky poznávací cesty
dopadly takto: 1. místo Lišky, 2. místo Vlci, 3. místo Jeleni. Jako vzpomínku pak každá škola dostala
sošku podkrkonošské Sněženky.
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9.4 Olympiáda pro starší a pokročilé
PARTNEŘI: TJ Sokol Havlovice a obec Havlovice
září 2017
Tři sta pět – právě tolik účastníků bylo přivítáno na již devátém ročníku Olympiády pro starší a dříve
narozené v Havlovicích, kterou dne 7. září uspořádala Místní akční skupina Království – Jestřebí hory,
o.p.s. a TJ Sokol Havlovice. Soutěžící z dvaceti sedmi obcí, obecních částí a domovů pro seniory se
nezalekli dešťových přeháněk a s chutí se pustili do tradičních disciplín, kterými byl skok daleký, hod
tenisákem, válečkem či paličkou a minigolf. „I přes deštivý začátek se sportovní odpoledne neslo v
duchu dobré nálady, nikdo ze
soutěžících se nezranil a mnozí se
těší na další ročník, až si tu opět
zasportují a setkají se se známými
a přáteli ze sousedních obcí,“
komentoval akci spolupořadatel
Miloš Tohola.
Pozvání
na
Olympiádu přijal a aktivně se jí
účastnil také bývalý ministr
zdravotnictví a bývalý ředitel
královéhradecké
Fakultní
nemocnice Leoš Heger. „Ze své praxe vím, že zdraví a pohyb jdou ruku v ruce, a proto jsem rád, že
zde vidím tolik aktivních seniorů,“ dodal Leoš Heger, který poté osobně poblahopřál nejstarší
„olympioničce“, Věře Nývltové z Hronova, jenž letos slaví devadesáté páté narozeniny. O zpestření
programu se postaral Petr Hron, úpický rodák a mistr světa v benchpressu, který předvedl tzv. mrtvý
tah a v závěru této exhibice zvedl závaží o hmotnosti 300 kg. Jan Balcar hodnotil na závěr akci velmi
kladně: „Především bych rád poděkoval studentům Městského Gymnázia a SOŠ Úpice za jejich pomoc
s organizací a za vřelý přístup k soutěžícím. Rozdílné generace zde společně vytvořily opravdu
přátelskou a veselou atmosféru.“ Letošní ročník Olympiády byl pořádán pod záštitou náměstka
hejtmana Ing. Aleše Cabicara, radního pro zdravotnictví, a byl podpořen Královéhradeckým krajem.

9.5 Trojboj Studentského parlamentu
PARTNEŘI: Havlovický svaz Malé kopané, z.s., obec Havlovice, Studentský parlament MAS KJH, o.p.s.
září 2017
V pátek 8. září 2017 proběhl v havlovickém Všesportovním areálu 5. ročník Trojboje Studentského
parlamentu a turnaje v malé kopané. Akci pořádal Studentský parlament Místní akční skupiny
Království – Jestřebí hory, o.p.s. a Havlovický svaz malého fotbalu z.s. Studentský trojboj se skládal ze
tří disciplín – streetballu, minigolfu a beach-přehazované. Celkem se celé akce zúčastnilo více než sto
žáků ze 7 škol z regionu – ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ Radvanice, ZŠ Pilníkov, ZŠ Úpice-Lány,
Městského gymnázia a SOŠ Úpice, ZŠ Bratří Čapků a Speciální ZŠ Augustina Bartoše v Úpici. Celou akci
zahájil v 8:30 Jaroslav Kocián z Havlovického svazu malého fotbalu z.s. slovy: „Jsem rád, že jsme se tu
po roce mohli opět všichni sejít. I letos nám počasí přeje a doufám, že jako každý rok si to tu všichni
užijeme.“ Pak předal slovo Janu Balcarovi z Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a
Petře Nývltové z Městského gymnázia a SOŠ Úpice, která poděkovala učitelům za to, že dorazili i se
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svými žáky a také připomněla informace k organizaci. Starosta obce Havlovice, Pavel Dvořáček,
dorazil na slavnostní předávání cen. „Jsem rád, že se tato akce koná opět v tomto sportovním areálu
a doufám, že se tu všichni sejdeme i za
rok.“ Ani v roce 2017 nebyla porušena
tradice a vítězové turnaje v malé kopané
se šli vyfotit do řeky Úpy. Výsledky turnaje:
V Trojboji Studentského parlamentu
zvítězila ZŠ Úpice-Lány, která poprvé ke
svému vítězství dostala kromě ceny i
putovní pohár. Druhé a třetí místo si
rozdělily ZŠ Rtyně v Podkrkonoší a ZŠ
Bratří Čapků z Úpice. Prvenství v malé kopané obhájila škola ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. Zápas byl
napínavý do posledního okamžiku, protože o vítězi rozhodly teprve penaltové rozstřely. Druhé místo
obsadila ZŠ Pilníkov a na třetím místě se umístila ZŠ Bratří Čapků z Úpice.

9.6 II. výjezdní zasedání ředitelů MAP Trutnovsko
PARTNEŘI:
říjen 2017
II. výjezdní zasedání ředitelů MAP Trutnovsko Když se 4. října vydala skupina ředitelů MŠ a ZŠ a členů
realizačního týmu MAP Trutnovsko z našeho regionu na cestu na jižní Moravu, nikdo neměl ani zdání,
jak nabitý den plný zajímavého programu, setkávání a poznávání, je čeká. Příjezd do Velkých Bílovic
proběhl již za tmy, a tak všichni spatřili malebnost kraje, jehož dočasnou součástí se stali, až na druhý
den ráno. Posilněni vydatným spánkem v útulném penzionu U Vinohradu se členové výjezdního
zasedání vydali do nedalekého Veselí nad Moravou. Zde byli očekáváni Janou Bujákovou,
manažerkou MAS Horňácko a Ostrožsko, která skupinu přivítala a pozvala na plavbu po Baťově
kanále. Zázemím pro společné setkání a pracovně-přátelské jednání se tak stala loď Noe, na jejíž
palubě byli přítomní „zaplaveni“ informacemi o historii Baťova kanálu, jeho současné funkci a
významu pro region. Hlavním tématem však byla výměna zkušeností členů týmů MAP a spolupráce
Místních akčních skupin. Odpolední program započal přesunem do obce Dolní Bojanovice, kde
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hlavním cílem byla základní a mateřská škola, jež letos slaví 10 let vzájemné spolupráce se ZŠ ÚpiceLány. Účastníci exkurze zde zavítali na místo jim blízké – do školní sborovny a spolu s ředitelem
Martinem Maňasem zasedli ke společné diskuzi. Otázek a odpovědí bylo mnoho, řešilo se především
financování škol, inkluzivní vzdělávání, administrativní zatížení ředitelů, problematika kapacity škol a
koordinace zaměstnanců. V případě ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice se oproti školám našeho regionu jedná
o dvojnásobný počet jak zaměstnanců, tak žáků, což klade větší důraz na manažerské schopnosti při
řízení tak velkého kolektivu. Poté následovala prohlídka budovy devítileté a mateřské školy. Na
zdejších rozlehlých chodbách vládne přátelská atmosféra, zdi jsou vyzdobené nápaditými pracemi
žáků a moderně vybavené třídy hrají veselými barvami. Bonusem během prohlídky bylo setkání s
některými členy „domácího“ pedagogického sboru i jejich žáky. Kromě pozdravu nikdo nezapomíná
přidat i úsměv. V podvečer se delegace přesunula zpět do Velkých Bílovic, a to přímo na obecní úřad.
Energická Marie Vlková, starostka největší vinařské obce v ČR, představila svou „dědinu“ naprosto
vyčerpávajícím způsobem a do nejmenších detailů – jak jinak než s úsměvem na rtech. Později se paní
starostka připojila ke společnému posezení s účastníky výjezdního zasedání a debata, která vedla od
péče o obec, přes tradice jižní Moravy až po práci na vinohradě, vyvrcholila nabídkou vzájemné
spolupráce. Na zpáteční cestě probíhalo hodnocení celé akce. Její přínos zhodnotila ředitelka ZŠ a MŠ
Hajnice Martina Švorcová slovy: „Setkání ředitelů z regionu nás všechny sblížilo a obohatilo v
neformální rovině, ale zároveň to byla příležitost nahlédnout ‚do kuchyně‘ násobně větší školy a
seznámit se s novým způsobem vedení a manažerských dovedností.“

9.7 Venkovská konference MAS KJH, o.p.s.
PARTNEŘI: obec Havlovice, Celostátní síť pro venkov
listopad 2017
V Havlovicích se již tradičně konala pátá Venkovská konference; letos na téma „Diskuzní fórum
zaměřené na projekty spolupráce mezi místní akčními skupinami v Královéhradeckém kraji“, kterou
pořádala Místní akční skupina
Království – Jestřebí hory, o.p.s. ve
spolupráci s Celostátní sítí pro
venkov. Zástupci neziskového
sektoru, obcí a podnikatelů se
potkali 21.–22. 11. v kulturním
domě obce. Úterní program byl
zaměřen na čerpání dotací přes
Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje. Byla představena
Pravidla Programu rozvoje venkova
(PRV) 19.2.1 a 19.3.1, se kterými
přítomné seznámil Ing. Radim Petr ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Ing. Alena
Klacková z MAS Brána do Českého ráje hovořila o administraci výzev PRV prostřednictvím MAS.
Odpoledne se uskutečnila exkurze na farmu Jaroslava Prouzy, který realizoval dva projekty z PRV
prostřednictvím MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Podvečer byla pro přítomné připravena bilance
10leté existence MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Druhý den V. Venkovské konference byl
věnovaný spolupráci obcí na venkově a soutěži Vesnice roku. Hlavní důraz byl kladen na spolupráci
obcí se zemědělskými a zpracovatelskými subjekty. Jako přednášející zde vystupovali Ing. Miroslava
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Stárková, která zastupovala po celé dva dny venkovské konference Celostátní sít pro venkov, Mgr.
Lucie Feuchter za Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Ing. Dušan Šustr za Spolek pro obnovu
venkova. Před obědem byla ještě Mgr. Karlem Turkem představena práce Center společných služeb v
Královéhradeckém kraji a proběhla debata k proběhlým prezentacím. Dr. Jan Balcar, ředitel MAS
Království – Jestřebí hory, o.p.s. celou akci komentoval: „Mám radost, že jsme již po páté mohli
pořádat ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov tento workshop. Po kladných ohlasech z minulých
let věřím, že i letošní program byl přínosem. Jsem rád, že akce nejen přispívá například k objasnění
postupů, které se nás budou čekat v rámci SCLLD, ale i k výměně zkušeností s jednotlivými účastníky
venkovské konference.“
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10 Přílohy
10.1 Příloha č. 1 – Rozvaha
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10.2 Příloha č. 2 – Výkaz zisků a ztrát
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10.3 Příloha č. 3 – Příloha v účetní uzávěrce

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
sestavená k 31. 12. 2017

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32, IČO: 27511227
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I. Základní údaje
Účetní období:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Název:
Sídlo organizace:
Právní forma:
Statutární orgán:

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
Obecně prospěšná společnost
ředitel
Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

Datum vzniku:

Obchodní rejstřík F3029/2007, 7. 2. 2017

Účel (poslání):

O.p.s. byla založena za účelem poskytování následujících
obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu
Podkrkonoší a Jestřebí hory, tj. území, které pokrývají
zakladatelé o.p.s., zejména s ohledem na zachování a obnovu
života venkova.

Hlavní činnost:
-

-

-

-

-

koordinace projektů zaměřených k rozvoji regionu a podpora rozvoje území s ohledem
na přírodní a sociokulturní dědictví
stimulování spolupráce mezi jednotlivými subjekty v uvedené území a vytváření strategií,
které se podílejí na jeho rozvoji
služby při financování projektů sloužících k udržitelnému rozvoji regionu
příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie,
šetrné venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu Podkrkonoší
a Jestřebí hory
podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a udržitelné
využití krajiny a lidských zdrojů
spolupráce na realizaci veřejně prospěšných projektů v regionu Podkrkonoší a Jestřebí
hory
součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu
výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů,
osvětová činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních
akcí
tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu,
poskytování informačního servisu o daném území, podpora produkce a marketing
místních produktů a služeb
poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním
organizacím
propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky
venkovské turistiky, poradenství, tvorba produktů turistického ruchu
ochrana a obnova přírodních zdrojů a kulturního dědictví
ochrana a tvorba krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj
turistického ruchu, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického
využití krajiny, podpora rozvoje multifunkčního zemědělství a ochrany životního prostředí
výchova a vzdělávání dětí a mládeže a tvorba metodických materiálů
zvyšování lidského potenciálu, ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti
iniciativa LEADER a jiné národní a evropské programy

Vedlejší (hospodářská) činnost: žádná
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Kategorie účetní jednotky:

mikro

Zakladatel (zřizovatel):

Svazek obcí Jestřebí hory
a Společenství obcí Podkrkonoší

Statutární orgány:
Ředitel:
Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
Správní rada:
Předseda:
PaeDr. Vladimír Diblík
Členové:
1. Eva Havrdová
2. Tomáš Prouza
3. Marcela Linková
4. Petr Hrubý
5. Lenka Hozová
Dozorčí rada:
1. Radek Posdiena
2. Jindřich Franc
3. Petr Červený
V listopadu 2017 došlo k jmenování nových členů orgánů a nedošlo k zapsání do
obchodního rejstříku. Stav k 31. 12. 2017:
Správní rada:
Předseda:
PaeDr. Vladimír Diblík
Členové:
1. Vladimír Lukeš
2. Tomáš Prouza
3. Marcela Linková
4. Petr Hrubý
5. Lenka Hozová
Dozorčí rada:
1. Pavel Dvořáček
2. Milan Halík
3. Petr Červený
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Rozvahový den: 31. 12. 2017
Okamžik sestavení účetní závěrky: 28. 3. 2018
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II. Obecné účetní zásady
Použité účetní metody a zásady:
Při účtování a sestavování účetní závěrky se obecně prospěšná společnost řídí
zákonem 563/1991Sb., v platném znění, a vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného
účetnictví. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Účtový rozvrh vychází ze směrné
účtové osnovy.

II.1. Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické
zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm
na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do
nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než 40.000
Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 7.000 Kč, ale nižší než
60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní
evidenci.
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.
Stavby organizace odepisuje 50 let.
Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let.

II.2. Cenné papíry a podíly
Organizace nemá cenné papíry a podíly.

II.3. Zásoby
Organizace neeviduje žádné zásoby.
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II.4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří
opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel organizace.

II.5. Cizoměnové transakce
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke
dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).

II.6. Časové rozlišení
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími.
Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč.
Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale
zatím nepoužitých dotací.

II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na
účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů.

II.8. Veřejná sbírka
Ve fondech organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Průběžně
organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvojným zápisem na vrub fondu
veřejné sbírky ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu v
tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího
zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav fondu veřejné
sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu
sbírkového bankovního účtu.

II.9. Přijaté dary
Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým
zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní
účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů
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podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary. Organizace
pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z
důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.

II.10. Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních
rozpočtů cizích států apod.
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34,
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá
částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na
účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že
je utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato,
účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch
účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

II.11. Vlastní jmění, nadační kapitál
Organizace nemá vlastní jmění ani nadační kapitál.

II.12. Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to možné.
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III. Doplňující údaje k výkazům
III.1. Dlouhodobý majetek
Organizace nemá žádný dlouhodobý majetek.

III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Organizace nemá podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie.

III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné takové dluhy neeviduje.

III.4. Dlouhodobé závazky
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového
dne.

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze
Hodnota hmotného majetku, který není uveden v rozvaze – drobný hmotný majetek
účtovaný při pořízení jako zásoby a sledovaný v podrozvahové evidenci činí k
31.12.2017 celkem 263 tis. Kč.
Hodnota nehmotného majetku, který není uveden v rozvaze – drobný nehmotný
majetek účtovaný při pořízení jako služby a sledovaný v podrozvahové evidenci činí k
31.12.2017 celkem 14 tis. Kč.
Hodnota celkové výše dotace SCLLD, která není v rozvaze činí k 31.12.2017 celkem
10.505 tis. Kč.

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány
v rozvaze.
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III.7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce
2017

Průměrný počet zaměstnanců v roce
2016

8

7

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2017

Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2016

1

1

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2017 v tis. Kč

2016 v tis. Kč

Osobní náklady Osobní náklady na Osobní náklady Osobní náklady
na zaměstnance členy řídících
na
na členy řídících
orgánů
zaměstnance
orgánů
Mzdové náklady

1859

1

1073

1

Zákonné sociální pojištění 529

---

290

---

Ostatní sociální pojištění

0

---

0

---

Zákonné sociální náklady 0

---

0

---

Ostatní sociální náklady

---

---

---

---

Členům orgánů v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky,
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2017
uzavřela smluvní vztahy.

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem
Organizace podléhá povinnosti auditu účetní závěrky na základě zákona upravujícího práva a
povinnosti obecně prospěšných společností.

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné
svým původem nebo objemem.
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III.10. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

III.11. Přijaté dotace a dary
V roce 2017 byly přijaty následující dotace:
Poskytovatel

Částka v Kč

Úřad práce - 1

199200

Úřad práce - 2

189101

Královéhradecký kraj

150000

MAP Trutnovsko

1362799

AŠOP + SCLLD
Úřad práce – zaměstnaný absolvent
KHK - Olympiáda
Celkem

677465
30000
20000
2628565

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.
V roce 2017 nebyly přijaty žádné dary.

III.12. Veřejná sbírka
Organizace nepořádala v roce 2017 žádnou veřejnou sbírku.

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 2016 byl převeden do nerozděleného zisku minulých
let.
Za rok 2017 organizace vykazuje zisk ve výši 14 tis. Kč.
Základ daně z příjmu ve výši 284 tis. Kč byl zjištěn následovně:
K zisku za rok 2017 ve výši 14 tis. Kč byly přičteny daňové úspory za roky 2015 a
2016 ve výši 206 tis. Kč a náklady daňově neuznatelné ve výši 64 tis. Kč.
Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně
v souladu s §20 odst. 7 ZDP.
Daňová úspora získaná v minulých letech byla v roce 2017 použita následovně:
byla vrácena, nebyla čerpána.
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III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události.
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

V Úpici, dne 28. 3. 2018

Sestavil:

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
Ludmila Bártová

Statutární orgán:

Mgr. Jan Balcar, Ph.D., ředitel
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10.4 Příloha č. 4 – Výrok auditora
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