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Nejen společná řeka

Dětem pro radost

Partnerství pro venkov

Výroční zpráva 2009

Úvod
Máme za sebou rok a půl činnosti, zda úspěšné musíme nechat na zhodnocení obyvatel
v regionu. Jsme přínosem pro region anebo nás okolí cítí jako další aparát odsávající
finanční prostředky ?! Pro ty kteří od nás dostali finanční podporu na svoje projety se tak
jistě nejevíme, těm kterým dokážeme poradit snad také ne a ostatní …. To ukáže další
rok naší činnosti.
Realizace Strategického plánu Leader není úplně podle našich počátečních představ, jaké
jsme měli při jeho tvorbě, ale přizpůsobením se systému rozdělování peněz z Programu
rozvoje venkova ČR, jsme dokázali v roce 2009 rozdělit 8 043 977,- Kč.
Součástí této výroční zprávy je vyhodnocení SPL za 1,5 roku jeho naplňování. Něco se
daří více, něco méně.

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

Doplňková činnost

Realizace Turistické
informační sítě

Projekty spolupráce:
Dětem pro radost a
Partnerství pro
venkov

Strategický plán Leader Nejen společná řeka
Dohoda se Státním zemědělským intervenčním fondem na rok 2009 byla rozšířena
dodatkem č. 5 dne 26.3.2009 s přidělenou finanční částkou ve výši 7.781.430,- Kč. Z toho
byla vyčleněna rozpočtová částka na provoz ve výši 1.440.500,- Kč.
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Přehled zaměstnanců:
Jana Bitnerová, manažerka
Ing. Hana Volejníková, asistentka manažera
Lenka Jelínková, účetní

Výzvy v roce 2009 byly vypsány celkem 3:
Výzva č. 1/2009 vyhlášena 8. ledna 2009
Fiche č. 6 Obnova kulturního dědictví v regionu
Výzva č. 2/2009 vyhlášena 28. dubna 2009
Fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany
Výzva č. 3/2009 vyhlášena 6. srpna 2009
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.

Dále byl dne 13. srpna uspořádán seminář
pro úspěšné příjemce. Příjemci byli seznámeni
s procesem realizace, hlášením o změnách,
monitorovacími zprávami a konečným
vyúčtováním.
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V roce 2009 bylo celkem přijato celkem 22 žádostí. Zaregistrováno na RO SZIF bylo celkem

18 projektů, dle výběru výběrové komise. Jeden projekt byl na základě administrativní
kontroly SZIF vyřazen.
8 příjemců podalo žádost o proplacení a 3 z nich dostali v roce 2009 dotaci na svůj
zrealizovaný projekt.
Přehled podpořených projektů v roce 2009
1. výzva
Číselné
označení
R/V/F/P

Název žadatele

Název projektu

Částka
požadované
dotace

2009/1/6/001 Obec Nepolisy

Restaurování drobných sakrálních staveb v Nepolisech

166 443 Kč

2009/1/6/002 Obec Hlušice

Oprava hřbitovního oplocení v Hlušicích

429 813 Kč

2009/1/6/003 Obec Převýšov

Oprava márnice a hřbitovní zdi v Převýšově

193 860 Kč

2009/1/6/004 Město Chlumec nad Cidlinou

Oprava hřbitovní kaple

392 047 Kč

2. výzva
Číselné
označení
R/V/F/P

Název žadatele

Název projektu

Částka
požadované
dotace

2009/2/5/001

Obec Nové Město

Přístřešek pro diváky - Nové Město

298 440 Kč

2009/2/5/002

Obec Skřivany

Relaxační zóna Skřivany

214 200 Kč

2009/2/5/003

Obec Petrovice

Miniatur golf Petrovice

607 171 Kč

2009/2/5/004

Tělovýchovná jednota Sokol
Nepolisy

Automatické zavlažování fotbalového hřiště v Nepolisech

674 106 Kč

2009/2/5/006

Místní skupina Českého
červeného kříže Skřeněř

Aktivní odpočinek v Nové Skřeněři

324 000 Kč

Podpora venkovských regionálních tradic Společné Cidliny velkokapacitní stan a pódium

750 000 Kč

Obnova sportovního zařízení - fotbalový stadion Nový Bydžov

382 719 Kč

2009/2/5/008

2009/2/5/010

Občanské sdružení Na podporu
aktivit v NB
Regionální mládežnický
sportovní klub „Cidlina“ se
sídlem Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše
112, o.s.
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Číselné
označení
R/V/F/P

Název žadatele

Název projektu

2009/2/3/007

OK ZAHRADY s.r.o.

Rekonstrukce a modernizace areálu pro administrativně technické zázemí firmy a provoz e-shopu

2009/2/3/009

Tomáš Nálevka

Oprava provozovny a nákup stroje pro plnění klimatizací

Částka
požadované
dotace
1 199 455 Kč
291 990 Kč

OK Zahrady s.r.o. – projekt vyřazen SZIF

3. výzva

Číselné
označení
R/V/F/P
2009/3/4/002
Číselné
označení
R/V/F/P

Název žadatele

OS Podzámčí

Název projektu

Regionální vzdělávací kurzy II.

Název žadatele

Název projektu

Částka
požadované
dotace
145 700 Kč
Částka
požadované
dotace

2009/3/5/004

Obec Nepolisy

Výměna oken na budovách mateřské a základní školy

1 216 684 Kč

2009/3/5/007

Obec Sloupno

Výměna střešní krytiny na objektu MŠ ve Sloupně

2009/3/5/008

RMSK Cidlina

Obnova sportovního zařízení – kabiny fotbalového stadionu
Nový Bydžov

1 132 000 Kč

2009/3/5/005

MS Luka Nepolisy

Rekonstrukce klubovny MS Luka Nepolisy

1 214 450 Kč
339 493 Kč

485 311 Kč

projekt MS Luka Nepolisy podpořen jen 339 493,- Kč
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Příklady již realizovaných projektů z SPL:

Obec Hlušice – Moderní a bezpečné hřiště pro malé školáky
V zahradě u mateřské školy se v rámci projektu vyměnily kovové herní prvky za nové
včetně laviček a odpadkových košů,
dále zde byla vybudována zpevněná
plocha pro hry dětí a zahrada mateřské
školy byla oddělena živým plotem od
zahrady základní školy.
Celkové náklady projektu 550.764,- Kč
Dotace 472.512,- Kč
Obec Chudeřice – Modernizace
sociálního zázemí KD Chudeřice
Projekt řeší modernizaci sociálního zázemí v Kulturním domě
v Chudeřicích, jedná se o sociální zařízení u sálu a u restaurace.
Modernizace spočívá v kompletní výměně vodovodního potrubí,
části kanalizačního potrubí, nových obkladech, dlažbách a
zřizovacích předmětech (WC, pisoáry, umyvadla, úklidová výlevka).
Celkové náklady projektu 869.663,- Kč
Dotace 402.118,- Kč

Obec Barchov – Osvětlení víceúčelového hřiště, doplnění herních
prvků dětského hřiště a výsadba dřevin
V rámci projektu je vybudováno osvětlení víceúčelového hřiště,
doplněny 3 lavičky pro diváky, na přilehlém dětském hřišti
přibyly herní prvky a živý plot.
Celkové náklady projektu 226.170,- Kč
Dotace 192.099,- Kč
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Obec Lovčice – Oprava vnější omítky budovy základní a mateřské školy
Projekt řeší opravu a probarvení vnější omítky a
soklu na budově mateřské a základní školy.
Celkové náklady projektu 663.155,- Kč
Dotace 592.341,- Kč

Město Nový Bydžov – Oprava střechy víceúčelové budovy Skochovice
Na víceúčelové budově ve Skochovicích byla v rámci projektu vyměněna střešní krytina, 1
poškozený trám, podstřešní fólie, latě,
hromosvod a okapy.
Celkové náklady projektu 651.390,- Kč
Dotace 410.761,- Kč
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Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko
je projekt financovaný z Regionálního operačního
programu Severovýchod. V rámci projektu bylo
vybudováno 50 odpočinkových míst pro cyklisty,
vyznačeno přes 100 km cyklotras na Chlumecku a 6
km turistické stezky v Novém Bydžově. Pro cyklisty
byly vydány kapesní cyklomapy. Cyklomapy jsou
k dispozici na každém obecním úřadě v obcích
regionu.

Celkové náklady projektu dosáhly 9,6 mil. Kč a
realizace projektu trvala jeden rok.
Generálním dodavatelem byla firma REKOM Nový
Bydžov, a.s. Díky výborné spolupráci všech obcí
regionu, je projekt úspěšně zrealizován.
U příležitosti ukončení projektu proběhlo dne 30.
října setkání starostů v Novém Bydžově a zavítala
k nám i delegace našich partnerů ze Slovenska.
Celkové náklady projektu

9 638 399,00

Vlastní podíl od obcí
Vlastní podíl SC
Dotace

748 356,00
41 068,00
8 848 975,00

Partnerství pro venkov
je projekt spolupráce s MAS Hradecký venkov, zaregistrovaný k financování z PRV ČR na

CP SZIF v červnu 2009. Projekt byl vybrán k financování a k podpisu dohody dojde v roce
2010.
Hlavním předmětem projektu spolupráce je vytvoření materiálně-technického zázemí
pro rozvoj regionálních společenských, sportovních, spolkových, environmentálních a
církevních aktivit na území obou MAS. V rámci projektu bude zakoupeno mobilní
vybavení a zařízení školícího sálu pro pořádání vzdělávacích a informačních akcí
pořádaných partnerskými MAS ve spolupráci s jejich regionálními partnery. Koordinační
Mas je Hradecký venkov.
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Dětem pro radost
Další 2 projekty spolupráce s MAS Hradecký venkov.
Dětem pro radost registrace v červnu a Dětem pro
radost II. registrace v říjnu. Oba projekty byly
vybrány k financování z PRV ČR a k podpisům dohod
dojde v příštím roce.
Předmětem projektu je instalace dětských hracích
prvků do veřejných prostranství v obcích na území
MAS Společná CIDLINA a MAS Hradecký venkov.
Podstata projektu spočívá v procesu spolupráce
veřejného, neziskového a soukromého sektoru při realizaci dětských hřišť a následné
využívání ke vzdělávacím a kulturním aktivitám.
Celkem se vybuduje 41 hřišť pro nejmenší děti. Na našem území jich bude 18. Oba
projekty koordinuje naše MAS.

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. Finanční prostředky byly použity převážně
na pokrytí administrativních a organizačních záležitostí MAS a prezentaci regionu. Dále
byly hrazeny pronájmy setkání veřejné správy a valné hromady, mzdy, www stránky,
školení, konference apod. Pro práci byl nakoupen nový notebook.

Zelená úsporám:
Sdružení se zapojilo do projektu Zelená úsporám. V rámci Národní sítě MAS ČR bude
uzavřena smlouva se SFŽP o poskytování poradenství v našem regionu. Národní síti MAS
ČR budou fakturovány náklady na poskytnuté konzultace s žadateli.
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Návštěva u MAS Pohoda venkova:
Celkem 11 členů navštívilo kolegové z MAS Pohoda venkova. Dne 16.4. ve Valu u
Dobrušky proběhlo školení o změně pravidel PRV, výměna zkušeností a diskuze o
činnostech obou sdružení.
Prezentace regionu na Zemi živitelce:
Ve dnech 27.8. – 2.9.2009 se naše MAS prezentovala na 36. ročníku mezinárodního
agrosalónu Země Živitelka v Českých Budějovicích. Prezentace proběhla ve spolupráci s
dalšími MAS z Královéhradeckého kraje. Jednotlivé MAS zajišťovali svými členy nebo
zaměstnanci provoz stánku. Naše Mas zajišťovala dopravu materiálu, instalaci stánku a
první den výstavy.
26.8.2009 – instalace stánku
27.8.2009 – výstava

Prezentace představovala seznámení
veřejnosti s našim regionem, SPL, ISÚ
a další informace pro zájemce o PRV ČR
nebo o realizaci svých záměrů v rámci realizace SPL.
Za naši MAS se zúčastnily – Jana Bitnerová, Hana Volejníková a Daniela Lusková.

Návštěva na Slovensku:
Ve dnech 18.6. – 20.6.2009 se mezinárodní služební cesty zúčastnili Miroslav Uchytil,
Otakar Kuchař a Daniela Lusková. Delegace navštívila vedení obce Valaská, kde se
setkala se starostou, tajemníkem a dvěma poslanci.
Proběhlo pracovní setkání s členy VSP Muránská
planina – členové byli seznámeni s průběhem
realizace SPL v našem regionu, byly předány
dárky, prezentační materiály.
Delegace navštívila dále místní úřady, základní
školy a základní uměleckou školu.
Další setkání proběhlo u primátora města
Brezna, kde jednal zejména Miroslav Uchytil na
úrovni krajské.
Delegace se zúčastnila akce, kterou organizovala obec Pohronska Polhora a jeden
z místních podnikatelů – ukázka spojení zájmů obce a podnikatele – činnost společnosti
s ručením omezeným, kde společníky je obec a podnikatel.
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Alej regionů:
Dne 12.5.2009 se Společná CIDLINA účastnila výsadby aleje regionů v Kosicích. Za
sdružení byla vysazena lípa srdčitá (tilia cordata). Každý strom má svého majitele a toto
je zaneseno na pamětní kámen, který je umístěn na začátku aleje. Tradice byla zahájena
již v roce 2007 a každoročně přibývá další strom dalšího partnera.
Společnou CIDLINU zastupovali: Jana Bitnerová, Hana Volejníková, Daniela Lusková, Jiří
Šustr, Miloš Veselý, Marcela Česáková, Otakar Kuchař.

Návštěva partnerů ze Slovenska ve dnech 30.10. – 1.11.2009:
U příležitosti ukončení projektu Turistická informační síť Novobydžovska a Chlumecka
byli pozváni naši partneři ze Slovenska. Navštívili
nás zástupci z VSP Muránská planina Města
Valaska a Města Brezna.

Program:
30.10.2009, 13,30 – oběd slovenských partnerů
30.10.2009, 15,00 - slavnostní otevření TIS Novobydžovsko a Chlumecko Nový Bydžov
30.10.2009, 16,00 – setkání veřejné správy regionu v hotelu Tatra
31.10.2009, 09,30 – návštěva Kutné Hory, oběd
31.10.2009, 19,00 – představení Prázdniny snů v Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou
31.10.2009, 21,00 – večeře v Zámecké restauraci v Chlumci nad Cidlinou
31.10.2009 – 1.11.2009 odjezd slovenských partnerů
Po celou dobu pobytu se našim partnerům věnovali zástupci Společné CIDLINY a měst
Nový Bydžov a Chlumec n. Cidl. Partnerům byly předány drobné dárky včetně
prezentačních materiálů měst a regionu.
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Pořádané semináře, školení, workshopy :
Školení žadatelů k výzvě č. 1/2009.
Seminář o veřejných zakázkách malého rozsahu – 21.1.2009.
Školení pro žadatele Fiche č. 3 dne 27.4.2009.
Seminář pro úspěšné žadatele ve výzvách 1/2008, 1/2009 a 2/2009.
Výměna zkušeností při realizaci SPL – v Nepolisech pro MAS Královéhradeckého kraje.
Školení pro žadatele Fiche č. 4.

Školení členů a zaměstnanců:
Zaměstnanci a členové jsou průběžně vzděláváni. Pro zaměstnance a členy byl uspořádán
seminář s názvem Ekonomická analýza a studie proveditelnosti. Asistentka manažera se
účastnila dvoudenního semináře s názvem Komunikace ve veřejné správě ve dnech 29.30.6. v Deštném v Orlických horách. Manažerka a předseda se aktivně podíleli na
mezinárodním setkání v rámci projektu komunitního plánování Realizace a aktualizace
plánů rozvoje sociálních služeb ve vybraných oblastech Královéhradeckého kraje a
naplnění stanovených priorit ve dnech 4.-5.9.2009 v Novém Bydžově.
Členové MAS absolvovali dvoudenní seminář s názvem Zapojování veřejnosti.
Kvantifikovatelné výstupy činnosti za rok 2009
- realizace projektu TIS Novobydžovsko a Chlumecko
- vydání kapesních cyklomap
- vydání brožury Naučná stezka v Novém Bydžově
- školení pro žadatele v rámci SPL – 4x
- školení o veřejných zakázkách – 1x
- školení pro zaměstnance a členy – 6x
- administrace 3 výzev k podání žádostí z PRV ČR
- prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích
- prezentace na Dožínkách Královéhradeckého kraje
- návštěva partnerů na Slovensku
- zasazení stromu partnerství
- 3 denní návštěva slovenských partnerů u nás
- registrace projektu spolupráce Dětem pro radost
- registrace projektu spolupráce Dětem pro radost II.
- registrace projektu spolupráce Partnerství pro venkov
doplňková činnost
- zpracování 7 projektů do PRV ČR
- zpracování 5 projektů do OPŽP
- zpracování 2 projektů do ROP Severovýchod
- další drobné projekty pro národní dotace, řízení projektů a zadávací řízení
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Členství v Krajském sdružení NS MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji
Zástupci MAS v našem kraji se pravidelně neformálně setkávali od roku 2007. Společné
schůzky pomáhaly řešit přípravu žádostí do programu LEADER a konzultovat problémy
v oblasti rozvoje venkova. Vytvořené partnerství pomohlo MAS ke 100 % úspěchu
v získání dotace z programu LEADER v roce 2008 a 2009. Z tohoto důvodu bylo ustaveno
pod Národní sítí MAS ČR Krajské sdružení. Na společném setkání 9. června 2009 v Úpici
byl zvolen pětičlenný výbor: předseda – Petr Kulíšek (MAS Nad Orlicí), místopředsedkyně
– Jana Kuthanová (MAS Hradecký venkov), členové – Jana Bitnerová (MAS Společná
CIDLINA), Luboš Řehák (MAS POHODA venkova) a Jan Balcar (MAS Království – Jestřebí
hory).
Zástupcem kraje ve výboru Národní sítě byl zvolen Petr Kulíšek a členem pracovní
skupiny LEADER při Národní síti Jana Bitnerová. Sídlo občanského sdružení bylo
domluveno ve Vile Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice.
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Orgány sdružení
Činnost orgánů sdružení je vyčíslena počtem jednání v roce 2009







Valná hromada - 3x
Správní rada - 3x
Dozorčí rada - 2x
Programový výbor (jen pro účely programu Leader) - 5x
Monitorovací výbor (jen pro účely programu Leader) – 2x
Výběrová a hodnotitelská komise (jen pro účely programu Leader) – 3x

Hospodaření
Hospodaření sdružení za rok 2009 skončilo ziskem 29.422,- Kč. Stručný přehled přináší
následující tabulka. Závazky tvoří úvěr na provoz a úvěr na realizaci projektu TIS
Novobydžovsko a Chlumecko. Pohledávky tvoří nevyplacené dotace na provoz z PRV ČR a
proplacení II. etapy projektu TIS.
Podrobné finanční výkazy jsou přílohou této výroční zprávy.
Peněžní prostředky
Výsledek hospodaření
Závazky
Pohledávky
Dlouhodobý majetek nehmotný
Dlouhodobý majetek hmotný
Nedokončený majetek

642 982,- Kč
29 422,- Kč
4 165 115,- Kč
3 631 845,- Kč
279 098,- Kč
9 946 758,- Kč
5 000,- Kč

Za rok 2009 byl firmou SYSTEMA AUDIT a.s. proveden audit účetní závěrky a ověření
dodržení podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotací.
Výrok auditora:
Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv,
závazků, vlastního kapitálu a finanční situace občanského sdružení Společná CIDLINA, o.s.
Nepolisy 75, ke dni 31.12.2009 a výsledku hospodaření za rok 2009 a to v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy
České republiky.
Na základě uvedených skutečností doporučujeme schválit roční účetní závěrku za rok
2009 BEZ VÝHRAD.
V Nepolisech 27.4.2010
Zpracovala Jana Bitnerová
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