Výroční zpráva o realizaci SPL
Uničovsko, o.p.s. za rok 2010

Úplný úřední název předkladatele
Právní forma
IČ
Poštovní adresa
NUTS II., NUTS III.
Předseda správní rady společnosti
Telefon
Elektronická adresa

Uničovsko, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost
27784401
Medlov č.p. 194
783 91 Uničov
Střední Morava, Olomoucký kraj
Bohumír Berger
+420 585 031 060
mas.unicovsko@email.cz

Právní subjektivitou Uničovska je forma obecně prospěšné společnosti (viz. zakládací
smlouva společnosti).
Obecným cílem společnosti je rozvoj mikroregionu Uničovsko, který bude naplňován
prostřednictvím následujících opatření a kroků:


zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou
a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a
občany



podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a
kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu



zvýšení ekonomické prosperity a kvality ţivota regionu



zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů rozvoje regionu



rozvoje samosprávy obcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblast

Základní údaje o území MAS
Region Uničovsko sdruţuje 8 obcí s více neţ 10-ti tisící obyvateli, které jsou součástí také
Mikroregionu Uničovsko. Největšími obcemi podle počtu obyvatel jsou Troubelice (1 899 obyv.),
Dlouhá Loučka (1 884 obyv.) a Šumvald (1 727 obyv.). Naopak nejmenší obcí je Lipinka (212 obyv.).
Území obcí:
Dlouhá Loučka, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd

Obrázek č. 1: Územní působnost MAS Uničovsko

Tabulka 1 - Úvodní představení obcí MAS Uničovsko
Obec
Dlouhá Loučka
Lipinka
Medlov
Nová Hradečná

Starosta
Ladislav Koláček
Pavel Procházka
Bohumír Berger
Ing. Tomáš Müller

Telefon
585 037 054
583 435 179
585 031 060
585 032 264

Paseka
Šumvald

Jiří Blažek
František
Hönigschmied
Ondřej Plačko
Petr Přichystal

585 032 108 troubelice@troubelice.cz
585 035 119 podatelna@obec-ujezd.cz

Troubelice
Újezd

E-mail
obec@dlouhaloucka.cz
obec@lipinka.cz
obec.medlov@volny.cz
podatelna@novahradecna.c
z
585 039 270 paseka@unicovsko.cz
585 041 048 sumvald@sumvald.cz

Zdroj: webové stránky obcí
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Co je LEADER ?
Zkratka LEADER pochází ze spojení "Liaison entre les actions economic rural" a v překladu znamená
"Propojení aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky". Hned z počátku je potřeba osvětlit několik spojení,
ve kterých je slovo LEADER pouţíváno. Iniciativa LEADER je jednou ze čtyř iniciativ Evropské unie,
která byla schválena Evropskou komisí 14. dubna 2000. Charakteristická je zcela novým způsobem
myšlení a zcela novými metodami, kterými přispívá k rozvoji venkova. Filosofie LEADERu je zaloţena
na pevném přesvědčení, ţe místní společenství jsou sama schopna nejlépe řešit vlastní problémy, a
ţe je tedy účelné poskytovat jim maximální moţnou podporu. Základními cíly iniciativy LEADER jsou:
a) zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech
b) posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce
c) šetrné zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů
d) zavádění inovací a nových technologií na venkov
e) posílení venkovské komunity a spolupráce
Těchto cílů je dosahováno pouţitím principů LEADER (někdy uváděno téţ jako metod LEADER). Mezi
ty základní patří přístup "zdola - nahoru" (nedochází k direktivnímu centrálnímu řízení, zásadní vize,
rozhodnutí, strategie rozvoje apod. vznikají a realizují se na lokální úrovni, jsou tvořeny a realizovány
místními aktéry rozvoje), územní příslušnost strategie (území, na němţ se rozvojová strategie
realizuje, musí být jednak dostatečně soudrţné, jednak dostatečně velké, aby mohl být rozvoj
generován zevnitř území), místní partnerství veřejného a soukromého sektoru: Místní akční skupiny
(detaily viz níţe), integrované a vícesektorové akce, budování sítí, spolupráce a inovace. Princip
LEADER umí lépe vyuţít specifika jednotlivých venkovských regionů a zeslabuje centralizovaný,
administrativní a paušální přístup k regionům.
Pro podporu dosaţení cílů iniciativy LEADER a zavádění principů LEADER vyhlašuje Evropská Unie
od roku 2000 podpůrné programy (LEADER I, II, LEADER+), přičemţ aktuální je Program LEADER
2007-2013 (dále jen Program LEADER). Tento program umoţňuje díky čerpání dotačních prostředků
snazší implementaci programu do venkovských oblastí, tak aby po jeho ukončení byly principy
LEADER v dané lokalitě nadále vyuţívány a obešly se jiţ bez dalších dotačních prostředků.

Co je to "místní akční skupina"
Pro účelné vyuţití podpory a zajištění dopadů odpovídajících principům a cílům, má Program LEADER
svá specifika a je tak značně rozdílný oproti jiným programům Evropské unie. Zásadní odlišností je, ţe
odpovědnost za rozvoj území, naplňování strategie, výběr a kontrolu podpořených projektů přebírají
aktéři přímo v regionu, kteří nejlépe znají jeho potřeby, problémy i přednosti. Děje se tak skrze
organizace typu "místní akční skupina" (dále jen MAS), které fungují na principech doporučených
Evropskou unií. Pouze MAS tak mohou přísun dotací z Programu LEADER pro svůj region zajistit,
rozdělovat, administrovat a kontrolovat. MAS musí mít právní statut: můţe se jednat o občanské
sdruţení (dále jen o.s.), obecně prospěšnou společnost (dále jen o.p.s.) nebo zájmové sdruţení
právnických osob (dale jen ZSPO). V daném regionu působí vţdy pouze jedna MAS, členy se mohou
stát podnikatelé, zemědělci, obce, nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), spolky či fyzické
osoby z daného regionu. V řídících orgánech i v členské základně MAS musí být zachován vyváţený
poměr zástupců veřejného a soukromého sektoru, ten soukromý dokonce musí v řídících orgánech i v
členské základně tvořit většinu. V současnosti působí v české republice zhruba 160 MAS. Postup pro
získání podpory z Programu LEADER je pro všechny MAS v ČR obdobný a závazný.
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Jak funguje aktuální Program LEADER 2007-2013
V České republice je Program LEADER 2007-2013 součástí Programu rozvoje venkova ČR na období
2007-2013 (dále jen PRV) spravovaného Ministerstvem zemědělství ČR (dále jen MZe), konkrétně
Osy IV. LEADER. MAS Rozvojové partnerství se při přípravě a podání ţádosti o podporu, stejně jako
při realizaci Programu řídila a řídí dokumentem Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, Opatření
IV.1.1 Místní akční skupina (dále jen Pravidla MAS).
Jak jiţ bylo řečeno, Program LEADER umoţňuje díky čerpání dotačních prostředků snazší
implementaci principů LEADER do venkovských oblastí. Sama MAS si však musí stanovit priority,
kam tuto pomoc nasměrovat. Jednak nelze podporovat ty oblasti, jejichţ rozvoj odporuje zásadám
udrţitelného rozvoje, ochrany ţivotního prostředí či rovným příleţitostem. Určité omezení také přinaší
fakt, ţe uţ sama Česká republika stanovila na období 2007 - 2013 prioritní oblasti pro rozvoj venkova,
a pouze ty mohou být podpořeny. Přesto všechno zůstává nepřeberné mnoţství témat a oblastí, které
jsou z Programu LEADER podporovatelné. Mnoţství finančních prostředků je ovšem omezené, a
pokud by se tato podpora rozprostřela celoplošně a do velkého mnoţství oblastí, její dopad by byl pro
region téměř zanedbatelný. Proto pravidla Programu LEADER ve vlastním zájmu nutí MASky stanovit
si na celé šestileté období trvání programu tzv. Strategický plán LEADER, v němţ MAS ve shodě s
vlastní členskou základnou i širokou veřejností a na základě znalosti potenciálu svého území vybere
oblasti venkovského ţivota, do nichţ tuto podporu nasměruje. Tímto dokumentem pro Uničovsko,
o.p.s. je Strategický plán LEADER "Uničovsko, o.p.s. 2007-2013".
Regionální partnerství Uničovsko, o.p.s. je organizací typu "místní akční skupina" (MAS), která působí
na území 8 obcí Paseka, Nová Hradečná, Lipinka, Troubelice, Medlov, Šumvald, Dlouhá Loučka,
Újezd.
Uničovsko, o.p.s. je regionálním sdruţením podnikatelů, spolků, místních samospráv, fyzických osob a
zemědělců, kteří se odhodlali svými aktivitami a projekty přispět k naplňování principů udrţitelného
rozvoje obsaţených v SPL Uničovsko, o.p.s. 2007-2013. Ta stanovuje priority, do kterých je v letech
2007-2013 soustředěna realizace projektů. Díky této koncentraci úsilí a nápadů je výsledkem vyšší
dopad rozvoje (vyšší přidaná hodnota). Hlavním nástrojem naplňování tohoto cíle je realizace
Strategického plánu LEADER SPL "Uničovsko, o.p.s. 2007-2013", který s přispěním prostředků
Evropské Unie a státního rozpočtu ČR umoţňuje realizaci a finanční podporu rozvojových projektů .
Rozvojové partnerství je místem spolupráce lidí pracujících v různých oborech a institucích v sektoru
veřejném či soukromém. Vytváří prostor pro trvalou výměnu informací a zkušeností, podněcuje
přirozený proces učení prostřednictvím komunikace, zvyšování znalosti o regionu, ale i vzdělávání
podnikatelů, spolků a zástupců veřejné správy v oblastech projektového řízení a financování projektů.
„Prolomení" bariér tradičně oddělených sektorů přinese nové i novátorské myšlenky (inovace), které
budou zvyšovat bohatství území MAS Uničovsko, o.p.s..
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Struktura MAS Uničovsko, o.p.s.

Název a rok založení MAS
Název:
Uničovsko, o.p.s.
Rok založení: 2006

Počty členů v MAS v době založení MAS a v současnosti podle sektorů
V současnosti (platí od 27.1.2010)

1. Podnikatelský

9
2. Neziskový

3. Veřejný

1

8

Složení v době založení MAS a v současnosti
.

Forma / Počet

V době založení MAS
Celkem
ZS

V současnosti
Celkem
ZS

Fyzické osoby, OSVČ

2

2

2

2

Obchodní společnosti

6

6

5

5

Družstva

2

2

2

2

Ostatní

8

8

9

9
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Aktuální seznam členů MAS Uničovsko, o.p.s. od 27.1.2010


druţstvo Obchodní družstvo Dlouhá Loučka,
se sídlem Dlouhá Loučka, Uničovská 564, PSČ 783 86, IČ: 476 77 449
jednající panem Ing. Josefem Červeným – předsedou představensta a panem Jiří Daňkem –
členem představenstva



obchodní společnost MESPOL Medlov, a.s.,
se sídlem Medlov 238, PSČ 783 91 Uničov 1, IČ: 258 16 403
jednající panem Ing. Janem Škopem – předsedou představenstva



Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace,
se sídlem Medlov 79, PSČ 783 91 Uničov, IČ:71002162
jednající panem Mgr. Ondřejem Schulzem – ředitelem školy



obchodní společnost MELITES, spol. s.r.o.,
se sídlem Medlov č.p. 269, PSČ 783 91 Uničov, IČ: 623 62 321
jednající panem Ing. Pavlem Rydzim – jednatelem společnosti



obchodní společnost TAGROS a.s.,
se sídlem Troubelice č. 24, okres Olomouc, PSČ 783 83, IČ: 607 93 066
jednající panem Ing. Bohuslavem Nevěřilem – jednatelem společnosti



druţstvo Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova,
se sídlem Újezd č.p.336, část Újezd, PSČ 783 96 Újezd u Uničova, IČ: 001 47 931
jednající panem Ing. Svatoplukem Martínkem – předsedou představenstva a panem Ing.
Vítězslavem Svobodou – členem představenstva



obchodní společnost Paseka, zemědělská a.s.,
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95, IČ:253 56 411
jednající panem Ing. Karlem Kolínkem – předsedou představenstva a paní Janou Krasulovou
– místopředsedkyní představenstva



Obec Paseka,
Paseka č.p. 17, PSČ 783 97, IČ: 299316
jednající panem Jiřím Blaţkem – starostou obce



Obec Medlov,
Medlov 194, PSČ 783 91 Uničov 1, IČ: 00575666
Jednající panem Bohumírem Bergerem – starostou obce



Obec Šumvald,
Šumvald č.p. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537
jednající panem Františkem Hönigschmiedem – starostou obce



Obec Troubelice,
Troubelice 352, PSČ 783 83, IČ: 00299570
jednající panem Ondřejem Plačkem – starostou obce



Obec Nová Hradečná,
Nová Hradečná č.p. 193, PSČ 783 84, IČ: 00575658
jednající panem Ing. Tomášem Müllerem – starostou obce



Obec Dlouhá Loučka,
1. máje 116, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka, IČ: 00298794
jednající panem Ladislavem Koláčkem – starostou obce



Obec Újezd,
Újezd 83, PSČ 783 96 Újezd, IČ: 00299618
jednající panem Janem Ficem – starostou obce



obchodní společnost VHH THERMONT s.r.o.,
se sídlem Troubelice 352, PSČ 783 83, IČ: 258 78 778
jednající panem Václavem Hrubým – jednatelem společnosti



pan Jiří Kučera,
bytem Paseka 241, PSČ 783 97 Paseka u Šternberka



pan Milan Mazák,
bytem Zámecká 373, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka



Obec Lipinka
Lipinka č.p. 82, 783 83 Troubelice, IČ 00302911
jednajícím panem Pavlem Procházkou-starostou obce



Organizační schéma obecně prospěšné společnosti
Valná hromada

Správní rada

Dozorčí rada
=
Monitorovací
výbor

Programový výbor
Manažer
Výběrová komise

SPL Uničovsko
2007 - 2013

Účetní
Jmenování
Odpovědnost
Řízení
Spolupráce
Kontrola
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Členové správní rady:










předseda: Bohumír Berger, starosta obce Medlov
Ondřej Plačko, starosta obce Troubelice
František Hönigschmied, starosta obce Šumvald
Růţena Čejková, místostarostka obce Paseka
Ing. Josef Červený, jednatel Obchodního druţstva Dlouhá Loučka
Josef Sedláček, prokurista Mespol Medlov a.s.
Ing. Svatopluk Martínek, jednatel Zemědělsko-obchodního druţstva vlastníků Újezd u
Uničova
Ing. Bohuslav Nevěřil, jednatel obchodní společnosti TAGROS a.s.
Ing. Karel Kolínek, jednatel obchodní společnosti Paseka, zemědělská, a.s.

Členové dozorčí rady:




předseda: Ing. Tomáš Müller, starosta obce Nová Hradečná
Milan Mazák, bytem Dlouhá Loučka
Václav Hrubý, jednatel obchodní společnosti VHH THERMONT s.r.o.

Členové Výběrové komise:







Ing. Jitka Ščučková, Paseka – FO
Mgr. Eva Richterová, Šumvald – FO
Ing. Bohuslav Nevěřil, jednatel obchodní společnosti TAGROS a.s.
Svatopluk Martínek, Újezd – zemědělský podnikatel
Ladislav Koláček, Dlouhá Loučka – starosta
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Realizace Strategického plánu LEADER Uničovsko, o.p.s. v roce 2010
1. základní informace
MAS Uničovsko, o.p.s. od roku 2008 naplňuje Strategický plán LEADER Uničovsko, o.p.s. 2007-2013
(dále jen SPL) popisující cíle, nástroje a opatření k rozvoji území. Díky získané finanční podpoře
v rámci Osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR (dále jen PRV) vyhlásila první výzvy, které
nasměřují do tohoto území v letech 2008-2013 zhruba 40 milionů Kč dotačních prostředků. Výzvy
umoţňují ţadatelům po splnění podmínek získat dotace na realizaci koncových projektů, které jsou
v souladu se SPL. Na základě kaţdoročních veřejných výzev podávají ţadatelé na MAS ţádosti o
dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 „Realizace místní rozvojové strategie“ programu
rozvoje venkova ČR (dále jen ţádosti o dotaci). Ţádosti jsou podávány v rámci jednotlivých fichí
(opatření), coţ jsou závazné dokumenty, které určují oprávněné příjemce dotace, cíle, kritéria a další
podmínky jednotlivých oblastí podpory.
Jednotlivé fiche :
Číslo fiche

Název fiche

Hlavní opatření PRV

Fiche 1

Podpora rozvoje zemědělských podniků

I.1.1.1.

Fiche 2

Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků

III.1.2.

Fiche 3

Rozvoj cestovního ruchu

III.1.3

Fiche 4

Zvýšení atraktivity venkova

III.2.1.1.

Fiche 5

Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova

III.2.1.2.

Fiche 6

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví

III.2.2

2. příprava na vyhlášení výzvy
Historicky první výzvu Programu LEADER vyhlásilo Rozvojové partnerství jiţ v roce 2008 a proto se
příprava na další kolo mohla opřít o nejrůznější získané zkušenosti. Na podzim 2008 proběhlo v MAS
interní připomínkovací řízení, kde se mimo jiné sbíraly náměty ke stávající podobě Fichí a SPL. Na
následných jednáních orgánů MAS bylo stanoveno rozdělení alokace mezi koncové projekty a zázemí
MAS. MAS si rovněţ odsouhlasila harmonogram realizace SPL pro rok 2010. V něm se počítalo s
vyhlášením Výzvy začátkem března, uzávěrkou koncem dubna a registrací Ţádostí na RO SZIF v
červnu. Dále byl ponechán prostor pro případné vyhlášení druhé výzvy, která by proběhla v období
červenec – srpen s registrací na RO SZIF v říjnu. Pro druhou výzvu byla ponechána v rezervě také
určitá finanční alokace.
3. administrace žádosti
Po uzávěrce Výzvy pak ihned započala třístupňová kontrola podaných Ţádostí. Hned při podání to
byla kontrola úplnosti, kdy se ověřovalo, zda byla ţádost podána ve správném formátu, v příslušném
počtu kopií a zda obsahuje všechny povinné přílohy. Poté následovala administrativní kontrola dle
vlastních kontrolních listů, jejímţ předmětem bylo podrobné přezkoumání obsahu Ţádosti a její soulad
se závaznými vzory a pravidly. Po odstranění nedostatků pak byla třetí kontrolou tzv. kontrola
přijatelnosti,
4. výběr projektu
V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Úvodním aktem bylo
intenzivní školení členů Výběrové komise. Program i délka byla přizpůsobena připomínkám a
zkušenostem z roku 2008 a 2009. Po ukončení následovalo zasedání Výběrové komise, kde došlo k
rozdělení projektů mezi jednotlivé hodnotitele, kaţdý projekt hodnotili tři hodnotitelé, přičemţ při
rozdělování byl brán zřetel na minimalizaci moţných střetů zájmů. Definitivně tak bylo schváleno
pořadí projektů doporučených k realizaci s příslušnými částkami přidělené dotace. Pak byly veškeré
hodnocené Ţádosti předány s výsledným pořadím a doporučením na RO SZIF Olomouc k
zaregistrování. Na základě administrativních kontrol došlo u doporučených Ţádostí k odstranění
drobných nedostatků. Po několika měsících příjemci podepsali Dohody o poskytnutí dotace a mohou
se tak pustit do realizace svých záměrů.

Po třech letech a pěti Výzvách Programu LEADER byly prozatím rozděleny tyto finanční
prostředky (cca 30 mil. Kč) :

Projekty schválené z vyhlášené 1. výzvy MAS PRV ze dne 9.2.2009 – tzn. 5 kolo
číslo
1

Reg.č.žádosti
08/005/41200/095/00025
9

2

08/005/41200/095/00026
2

3

08/005/41200/095/00026
5
08/005/41200/095/00026
6

4

5

08/005/41200/095/00026
8

6

08/005/41200/095/00027
1

7

08/005/41200/095/00028
0

Název subjektu Název projektu
Obec Šumvald
Podpora zdravého
životního stylu –
dětské hřiště a
odpočinkové
plochy
Obec Dlouhá
Rekonstrukce
Loučka
střechy MŠ
v Dlouhé Loučce
Obec
Dětské hřiště
Troubelice
Troubelice
Obec Paseka
Dětské hřiště
v obci Paseka, na
parcele č.
2253/15-1.etapa
Tagros, a.s.
Rekonstrukce
víceúčelové haly
na sklad obilí
Obchodní
Boudy pro telata
družstvo
Dlouhá Loučka
Mespol
Modernizace
Medlov, a.s.
chlazení mléka

Kč
973.951

1.240.000

705.821
410.829

609.834

114.000

183.200

Projekty schválené z vyhlášené 2. výzvy MAS PRV ze dne 30.10.2009 – tzn. 7 kolo
číslo
1

Reg.č.žádosti
08/005/41200/095/00066
7

2

08/005/41200/095/00067
6
08/005/41200/095/00070
1
08/005/41200/095/00084
2

3
4

Název subjektu Název projektu
Obec Paseka
Obnova místní
kom.na parcele č.
2755/29 a 2202/2
v obci Paseka,
výsadba zeleně a
nákup techniky
Obec Újezd
Dětské hřiště
Újezd I a II.etapa
Obec Nová
Modernizace MŠ
Hradečná
Nová Hradečná
Obec Paseka
Výstavba
dětského hřiště
v obci Paseka, na
parcele č.
2253/15- II etapa

Kč
1.060.000

1.059.334
322.187
480.609
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Projekty schválené z vyhlášené 3. výzvy MAS PRV ze dne 5.3.2009– tzn. 8 kolo
Pořado
vé
číslo
žádosti
o dotaci

Název
žadatele

1.

Obec
Dlouhá
Loučka

23.9.2009

2.

Obec
Nová
Hradečná

29.9.2009

3.
4.

5

Obec
Nová
Hradečná
Obec
Troubelic
e
Obec
Medlov

Datum podání
Žádosti o dotaci
na MAS

29.9.2009

Název projektu
Výměna osvětlení a
zhotovení kazetových
podhledů
Modernizace MŚ, OÚ,
kulturního domu a
tělocvičny Nová
Hradečná
Vybudování místní
komunikace k
rodinným domům

Fiche

Výše dotace

5

458.923,-

5

720.000,-

4

678.326,496.059,-

30.9.2009

Park pro volnočasové
aktivity

4

30.9,2009

Návrh úprav veřejných
ploch v obci a nákup
techniky na údržbu
veřejné zeleně v obci
Medlov

4

82.380,-
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Projekty schválené z vyhlášené 4. výzvy MAS PRV ze dne 18.2.2010
Pořadové
číslo
žádosti o
dotaci

Název
žadatele
ZODV
Újezd
Obec Nová
Hradečná
Obec Nová
Hradečná

1.
2.
3.

Datum
podání
Žádosti o
dotaci
na MAS
25.1.2010
25.1.2010
27.1.2010

4.

Fara Paseka

4.2.2010

5

OD Dlouhá
Loučka

10.2.2010

6

Obec
Paseka

12.2.2010

7

Obec
Šumvald

18.2.2010

8

DSH Medlov

18.2.2010

9

Obec
Troubelice

18.2.2010

10

TJ Medlov

18.2.2010

11

Martin
Dušek

18.2.2010

Název projektu

Fiche

Výše
požadované
dotace

1

798.640,-

5

715.855,-

6

129.858,-

6

450.000,-

1

49.400,-

5

1.097.398,-

4

605.591,-

5

306.000,-

5

210.600,-

5

540.000,-

2

249.000,-

Spalování biomasy z vlastní
zemědělské produkce
Dětské hřiště v Nové
Hradečné
Restaurování kaple v Nové
Hradečné
Restarování kostela sv.
Kunhuty v Pasece
Boudy pro telata
Rekonstrukce střešního
pláště budovy kulturního
domu a obecního úřadu
Paseka
Úprava veřejných
prostranství a chodníků
Rekonstrukce hasičského
areálu
Dětské hřiště Troubelice
Sídliště
Ocelová tribuna a zázemí
pro sportovní akce I. Etapa
Pořízení techniky pro
práci reklamního studia

Projekty schválené z vyhlášené 5. výzvy MAS PRV ze dne 23.9.2010
Pořadové
číslo žádosti o
dotaci

Název
žadatele

Datum
podání
Žádosti o
dotaci
na MAS

1.

TJ Dlouhá
Loučka

6.9.2010

3.

Obec Újezd

23.9.2010

Název projektu
Dětské hřiště
v Dlouhé Loučcce
Dětské hřiště
Rybníček

Fiche

Výše požadované
dotace

5

356.959,- Kč

5

390.339,- Kč
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5. Kontrola RO SZIF Olomouc
Počátek roku 2009 poznamenal spor o změny v pravidlech PRV ohledně neproplácení DPH u
ţadatelů typu obec a dobrovolné sdruţení obcí. Naštěstí se i díky tlaku NS MAS podařilo pro příjemce
v 5. kole PRV, mezi něţ patřili i někteří naši ţadatelé, DPH zachovat ve způsobilých výdajích, v
dalších kolech se však DPH u obcí a DSO stává definitivně nezpůsobilým výdajem. Díky zpoţdění tak
byly Dohody o poskytnutí dotace mezi SZIFem a úspěšnými příjemci z Výzvy podepsány aţ v dubnu
2009 a někteří příjemci museli upravit harmonogramy realizace. K ţádným dramatickým komplikacím
však nedošlo. Kancelář MAS byla po celou dobu plně k dispozici příjemcům, poskytovala konzultace,
připravovala a schvalovala Hlášení o změnách, kontrolovala a schvalovala Ţádosti o proplacení,
účastnila se Kontrol SZIFu na místě po ukončení realizace. Kontrolou prošla také kancelář MAS ze
strany RO SZIF. Kontroloři orazítkovali originály dokladů týkajících se programu LEADER, také ověřili,
ţe došlo ke skutečnému nákupu proplacené techniky a kancelářského vybavení.
6. Propagace MAS :
Regionální partnerství pořídilo sadu propagačních předmětů s vlajkou EU, logy LEADER, MAS a PRV.
Jednalo se o propisky, sloţky,vizitkáře, samolepky, hrníčky, tašky, čokoládky a biskvity. V neposlední
řadě byl Program LEADER a naše MAS prezentována na několika akcích. Propagace probíhá
prostřednictvím :
 internetu: Strategie MAS Uničovsko je zveřejněna na internetových stánkách, kde jsou
taktéţ zveřejňovány aktuální informace, stanovy MAS, a další související informace (např.
vyhlášení výzev apod.),


místních médií: standardně poskytované informace o činnosti a Strategii MAS je
zveřejněna ve všech obecních zpravodajích a také na obecních vývěsních tabulích. MAS
Uničovsko dále vyhotovila propagační materiál, který je k dispozici zájemcům kanceláři
MAS,



informačního letáku, který je v kanceláři MAS a na internetových stránkách



seminářů, workshopů a školení.
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Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2010 ( v tis. Kč)
1. Název : Uničovsko, o. p. s.
Sídlo: 783 83 Troubelice 352
2. Průměrný počet zaměstnanců za rok 2010: 1
Z toho řídících: 1
3. Výše účetního hospodářského výsledku = zisk 623.241,- (údaje jsou v celých Kč).
Společnost obdrţela dotace na svou činnost ve výši 1.258.109,- Kč. Dále činily
osvobozené příjmy částku 797.589,- Kč. K nim vyloučené nedaňové náklady jsou ve
výši Kč 1.439.212,- . Dále byl daňový základ sníţen o částku 6.744,- Kč podle § 20
ods. 7 zák. Základ daně je tudíţ 0,- Kč.
4. Účetní a daňové odpisy jsou shodné a to ve sk. 2

105.380,- Kč.

5. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti nejsou vykázány.
6. Zákonná rezerva není tvořena.
7. Opravné poloţky k majetku nejsou tvořeny.

Náklady v Kč

V tis. Kč

Spotřebované nákupy celkem
Sluţby celkem
Osobní náklady
Ostatní náklady celkem
daně
odpisy

295
242
720
76
1
105

Náklady celkem

1.439 tis. Kč

Výnosy v Kč

V tis. Kč

Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Ostatní výnosy celkem

797
1.258
7

Výnosy celkem

2.062 tis. Kč

Hospodářský výsledek

+ 623 tis. Kč

Výroční zpráva za rok 2010 byla schválena valnou hromadou Uničovsko, o.p.s. 24.5. 2011.
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