VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Výroční zpráva 2008

Úvod
Rok 2008 byl pro naše sdružení důležitým ve smyslu schválení našeho Strategického
plánu Leader s názvem Nejen společná řeka. Sdružení začalo plně fungovat od
1.7.2008 kdy byla na plný úvazek zaměstnána manažerka sdružení.
Sdružení má zpracovanou integrovanou strategii regionu jejímž cílem je provázat
ekonomické, společenské a enviromentální zájmy obyvatel regionu Společné Cidliny
a rozvinout potenciál území. Předpokládáme, že podpoření SPL bude prvním krokem
k naplnění vize regionu.
VIZE

Celkové zlepšení kvality života v regionu Společná CIDLINA a zvýšení jeho
přitažlivosti jako místa pro život a rekreaci v souladu s respektováním principů
trvale udržitelného rozvoje

Činnost
Činnost sdružení je zaměřena především na plnění cílů vytyčených v integrované
strategii a je nutné rozdělit ji do několika oblastí:

Naplňování
integrované strategie

Realizace SPL

Realizace Turistické
informační sítě
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Strategický plán Leader Nejen společná řeka
V červenci byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR. Dohoda bude na každý nový kalendářní rok aktualizována dodatkem s konkrétní
výší přidělené finanční částky na daný rok. Na rok 2008 nám byla přidělena částka ve
výši 6.867.206,- Kč.
Z této částky byl hrazen provoz sdružení. Byl koupen osobní automobil Kia Ceed,
zařízena kancelář manažera, nakoupena počítačová technika a základní kancelářský
materiál. Dále byly hrazeny osobní a mzdové náklady na zaměstnance a členy
výborů. Od července je zaměstnána na plný úvazek manažerka a asistentka manžera.
Účetní pracuje na 40 % úvazek od září. Částka na provoz činila 1.350.000,- Kč.
Přehled zaměstnanců:
Jana Bitnerová, manažerka
Ing. Hana Volejníková, asistentka manžera
Lenka Jelínková, účetní

Ostatní finanční prostředky byly určeny k rozdělení konečným žadatelům.
Výzva byla v roce 2008 vypsána pouze jedna na 3 fiche.
Fiche č. 2 Rozvoj cestovního ruchu v regionu
Fiche č. 4 Podpora výchovy a vzdělávání obyvatel k místním tradicím
Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany

K jednotlivým fichím byly uspořádány semináře pro
žadatele o podporu. O tyto semináře byl značný zájem.
Potencionální žadatelé dostali ucelený přehled o SPL,
o podmínkách konkrétních fichí, osnově projektu
a nutných přílohách k žádosti. I přes dostatečné
proškolení žadatelů byly projekty z větší části
konzultovány osobně s asistentkou manažera.

Do této výzvy bylo přijato celkem 20 žádostí. Zaregistrováno na RO SZIF 26.10.2008
bylo celkem 12 projektů, dle výběru výběrové komise. Tři projekty byly na základě
administrativní kontroly SZIF vyřazeny.
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Hodnocení celého administrativního procesu 1. výzvy:
-

Nepřesná pravidla PRV a z toho vyplývající špatný výklad některých pojmů
(rozdíly ve výkladu MAS, RO SZIF a CP SZIF)
Konzultace projektů po mailu je nedostatečná
Nutnost prověření finančního zajištění některých větších projektů a
vybraných žadatelů

Přehled podpořených projektů.

Název žadatele

Ivo Rödl

Název projektu

Ubytování - roubený dům EKOFARMA

Celkem Fiche 2. Rozvoj cestovního ruchu v regionu
2008/1/4/007

Občanské sdružení
Podzámčí

Regionální vzdělávací kurzy I.

Celkem Fiche č. 4 Podpora výchovy a vzdělávání obyvatel

Celkové
náklady

Částka dotace

1 974 000 Kč

1 184 400 Kč

1 974 000 Kč

1 184 400 Kč

115 050 Kč

115 050 Kč

115 050 Kč

115 050 Kč

2008/1/5/006 SDH ve Staré Skřeněři

Rozšíření sportovně relaxačního areálu Stará
Skřeněř

191 000 Kč

162 350 Kč

2008/1/5/008 Obec Hlušice

Moderní a bezpečné hřiště pro malé školáky

553 813 Kč

470 741 Kč

2008/1/5/009 Obec Humburky

Stavba areálu pro sportovní a volnočasové
aktivity mládeže a žen s dětmi

1 029 165 Kč

926 248 Kč

2008/1/5/011 Obec Lovčice

Oprava vnější omítky budovy základní a
mateřské školy

665 000 Kč

598 500 Kč

2008/1/5/012 Obec Chudeřice

Modernizace sociálního zázemí KD Chudeřice

870 041 Kč

405 834 Kč

2008/1/5/013 Obec Barchov

Osvětlení víceúčelového hřiště, doplnění herních
prvků dětského hřiště a výsadba dřevin

226 000 Kč

192 100 Kč

2008/1/5/017 Město Nový Bydžov

Oprava střechy víceúčelové budovy Skochovice

670 000 Kč

422 497 Kč

Celkem Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany

4 205 019 Kč

3 178 270 Kč

CELKEM za výzvu 1/2008

6 294 069 Kč

4 477 720 Kč

S žadateli je v roce 2009 podepsána dohoda o financování.
Nerozdělené finanční prostředky z roku 2008 ve výši 1.016.551,- Kč nám budou
rozděleny do finanční alokace roku 2010 až 2012 na základě rozhodnutí Ministerstva
zemědělství ČR.
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Fotodokumentace z některých připravovaných projektů z SPL:

Ekofarma – ubytování, investor Ivo Rodl, Chlumec nad Cidlinou

Hřiště k MŠ, investor Obec Hlušice

Modernizace sociálního zázemí v KD Chudeřice, investor Obec Chudeřice
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Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko
Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko je projekt zaměřený zlepšení a
rozšíření nabídky cestovního ruchu, konkrétně na cykloturistiku a turistiku.
Předmětem projektu je realizace 50 odpočinkových míst při cyklotrasách, značení
109 km cyklotras, 5,9 km dlouhá turistická stezka v Novém Bydžově, instalace
velkoplošných map u každého odpočinkového místa, vydání kapesních cyklomap.
Celkové náklady projektu 9.500.000,- Kč. Projekt je podpořen k financování
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Na základě
provedeného výběrového řízení je vybrán generální dodavatel firma Rekom Nový
Bydžov, a.s.
Fyzické zahájení projektu začalo v listopadu 2009 výrobou dřevostaveb. Projekt bude
ukončen v listopadu roku 2009.

Ostatní činnost
Do ostatní činnosti lze zahrnout poradenskou a inženýrskou činnost. Sdružení pořádá
řadu setkání veřejné správy, podnikatelů a NNO. Tato činnost je financována
především z dotace Královéhradeckého kraje.
Dotace KHK:
Dotace byla poskytnuta ve výši 150.000,- Kč. Tato částka byla celá vyčerpána a
použita převážně na prezentaci regionu. Byly zhotoveny dvě publikace: o obcích
v regionu a adresář firem – viz příloha. Dále byly hrazeny pronájmy setkání veřejné
správy a valné hromady, mzdy manažera a účetní, poplatky za vedení účetnictví,
www stránky, školení apod.
Projekt Udržování partnerství a navázání spolupráce:
Projekt byl zahájen v roce 2007 a ukončen v červnu 2008. Projekt podporoval
navázání partnerství s národní MAS a mezinárodní MAS a udržování partnerství
regionu formou vydání pasportů jednotlivých obcí v regionu.
Společná CIDLINA, o.s. uskutečnila ve dnech 4.9. až 6.9.2007 setkání s partnerskými
MAS spolu s veřejnou správou z regionu. Setkání se uskutečnilo ve firmě Stavoka
Kosice,a.s. a na setkání byli přizváni zástupci SZIF, CEP, KÚ. Mezinárodní partnerská
smlouva mezi MAS Společná Cidlina a MAS Muránská Planina byla uzavřena
v Nepolisech (ČR) dne 4.9.2007. Partnerská smlouva se sousední MAS Podchlumí
dne 5.9.2007 v Kosicích. Ve dnech 20.6. – 21.6.2008 se Společná CIDLINA
prezentovala u partnerské MAS Muránská planina na Veletrhu cestovního ruchu
v Tisovci.
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Prezentace regionu na Veletru cestovního ruchu v Tisovci na Slovensku
ve dnech 20. - 21.6.2008

Projekt byl podpořen z grantu Královéhradeckého kraje. Celkové náklady projektu
84.000,- Kč

Mezinárodní konference v Novém Bydžově:
Mezinárodní konference proběhla v Novém Bydžově 8.-10. května 2008. Uskutečnila
se pod záštitou ing. Oldřicha Vlasáka, poslance Parlamentu Evropské unie, předsedy
Svazu měst a obcí a výkonného předsedy Rady evropských měst a regionů.
Na projektu participovalo celkem 5 partnerů a žadatel:
• žadatel - Město Nový Bydžov (Česká republika) – 66 účastníků,
• partner 1 - Společná Cidlina (Česká republika) – 8 účastníků
• partner 2 - Brezno (Slovensko) – 32 účastníků
• partner 3 - Muránska Planina (Slovensko) – 8 účastníků
• partner 4 - Ciechanów (Polsko) – 8 účastníků
• partner 5 - Ogre (Lotyšsko) – 8 účastníků
V Novém Bydžově se sešlo 130 účastníků z různých zemí Evropské unie. Třídenní
setkání bylo slavnostně zahájeno i ukončeno hymnou EU – Bethovenovou Odou na
radost. Pozvání na konferenci přijali i významné osobnosti - hejtman
Královéhradeckého kraje ing. Pavel Bradík a poslanec Parlamentu ČR ing. David
Kafka. Připomenout Den Evropy přijel též ing. Oldřich Vlasák, pod jehož záštitou se
celá konference uskutečnila.
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Pořádané semináře, školení, workshopy mimo realizaci:
Setkání veřejné správy 21.5.2008 ve Sloupně a 23.10.2008 v Nepolisech. Předmětem
setkání je seznámení obcí s jednotlivými evropskými programy a dalšími možnostmi
financování jejich záměrů. Na tato setkání byli přizváni hosté (CEP, KÚ KHK)

Školení členů a zaměstnanců:
Zaměstnanci a členové jsou průběžně vzdělávány. Manažerka se účastnila třídenního
kurzu v Praze s názvem Veřejné zakázky z pohledu zadavatele. Pro zaměstnance a
členy byl uspořádán seminář s názvem Kontrolní činnost v MAS.
Kvantifikovatelné výstupy činnosti za rok 2008
-

vydání publikace o obcích v území regionu
vydání adresáře firem, NNO a zemědělců v regionu
tvorba nových webových stránek
školení pro žadatele v rámci SPL – 4x
školení pro zaměstnance a členy – 2x
administrace jedné výzvy k podání žádostí z PRV ČR
prezentace na Veletrhu cestovního ruchu v Tisovci
zpracování 10 projektů do PRV ČR
zpracování 1 projektu do národního programu Mze
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Nové internetové stránky sdružení:

Orgány sdružení
Činnost orgánů sdružení je vyčíslena počtem jednání v roce 2008







Valná hromada - 1x
Správní rada - 3x
Dozorčí rada - 2x
Programový výbor (jen pro účely programu Leader) - 2x
Monitorovací výbor (jen pro účely programu Leader) – 1x
Výběrová a hodnotitelská komise (jen pro účely programu Leader) – 2x
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Hospodaření

Hospodaření sdružení za rok 2008 skončilo ziskem 69.052,- Kč. Stručný přehled
přináší následující tabulka. Podrobné finanční výkazy jsou přílohou této výroční
zprávy.
Peněžní prostředky
Výsledek hospodaření
Závazky
Pohledávky
Dlouhodobý majetek nehmotný
Dlouhodobý majetek hmotný

1 233 000,- Kč
69 052,- Kč
1 439 385,- Kč
563 529,- Kč
256 200,- Kč
359 081,- Kč

Za rok 2008 bylo firmou HK Audit, s.r.o. provedeno ověření účetní závěrky.
Výrok auditora:
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
občanského sdružení Společná CIDLINA, o.s. k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a
výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2008 v souladu s českými
účetními předpisy. Celý text zprávy auditora je přílohou této výroční zprávy

V Nepolisech 6.5.2009

Zpracovala Jana Bitnerová
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