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Výroční zpráva 2012

Úvod
Vážené kolegyně, kolegové,
rok 2012 pro místní akční skupinu Společná CIDLINA byl především rokem příprav na tvorbu strategie
pro nové programovací období 2014 – 2020. Národní síť Místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR)
se aktivně zapojila do vyjednávání podpory pro období po roce 2013 nejen z Programu rozvoje
venkova, ale i z ostatních strukturálních fondů. Jak úspěšná bude tato snaha, nám ukáže až rok 2013.
Jisté je, že aktivita místních akčních skupin přinesla řadu podnětů pro kritiku jejich činnosti. I na naší
MAS se snáší stále více kritiky, ovšem kritiky nepřímé, postranní a to především z řad neúspěšných
žadatelů. Z tohoto důvodu budeme zřizovat na našich webových stránkách online diskusní fórum
a budeme se snažit všemi oprávněnými připomínkami k naší práci zabývat.

Rozšíření území
Na MAS byly podány žádosti Obec Sekeřice a Obce Žlunice o začlenění do území Společné CIDLINY.
Těmto žádostem valná hromada dne 18. 10. 2012 vyhověla a území se nám tak rozrostlo na 38 obcí.
Obec Žlunice
Obec Žlunice patří pod pověřenou obec Jičín, má 275 obyvatel. Je členem mikroregionu Mariánská
zahrada. Dominantou obce je nepochybně farní kostel sv. Petra a Pavla a svým způsobem i farní
budova. Již koncem 12. století, ne-li o sto let
dříve, byl vystavěn kostel v románském slohu.
Byl jistě dřevěný jako celá řada kostelů na
Novobydžovsku. Původně byl zasvěcen sv.
Petru. Během času kostel zchátral, a proto byl
postaven kostel nový, nynější. Ten vznikl
patrně
ve druhé
čtvrtině
14. století
v souvislosti s cihlovou architekturou horního
Polabí, se kterým jsou Žlunice spojeny svým
vladyským rodem z Verdeka (u Dvora
Králové).
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Obec Sekeřice
Opět spadá pod pověřený úřad Jičín. Turisticky spadá do oblasti Podzvičinska a je členem
mikroregionu Mariánská zahrada. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce
1386. Celková katastrální plocha obce je 315 ha a má 116 obyvatel.
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Členská základna
V letošním roce byla členská základna rozšířena o 2 členy a členství bylo pro neaktivitu ukončeno
Mgr. Otakar Kuchařovi.
Agro Žlunice, a.s., zástupce Ing. Jitka Raichová
Zemědělská společnost zabývající se zemědělskou výrobou, rostlinou a živočišnou výrobou,
ovocnářstvím (pěstování jablek, višní a broskví) a opravami zemědělských strojů.
Obec Sekeřice, zástupce Vladimír Peš
Malá obec se 116 obyvateli, spadá pod pověřený úřad Jičín.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Současný stav členské základny
Stavoka Kosice, a.s., Ing. Václav Bareš
Agro DZ, Ing. Jaroslav Zych
Svaz tělesně postižených NB, Blanka Hatašová
Občanské sdružení na podporu kultury, Ing. Marcela Česáková, MPA
Rekom Nový Bydžov, a.s., Josef Kadavý
Natura DK, a.s., Ing. Miloš Hladík
Podzámčí o.s., Ing. Daniela Lusková
Mgr. Ladislav Vlachý
Jiří Šustr
Mikroregion Novobydžovsko, Ing. Pavel Louda
Cidlina, svazek obcí, Bc. Jana Bitnerová
Mgr. Bohumil Orel
Ing. Miloš Veselý
SŠTŘ Nový Bydžov, Mgr. Vladimír Blažej
OS Město v zahradách, Ing. Miroslav Uchytil
JK Izabel, Ing. Erika Jelínková
Český rybářský klub, Mgr. Radek Sekera
Lenka Bartáková
Okrašlovací spolek Smidarska, Ing. Ondřej Havlíček
Miroslav Hanuš
TJ Sokol Nepolisy, Ing. Dušan Šustr
Lenka Bažantová
Duha, o.p.s., Ing. Štěpánka Holmanová
Loučná Hora dětem, o.s., Marie Matyášková Dis.
Obec Sekeřice, Vladimír Peš
Agro Žlunice, a.s., Ing. Jitka Raichová
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Strategický plán Leader Nejen společná řeka
Strategický plán Leader je realizován dle harmonogramu. Alokované finanční prostředky na výzvu
v roce 2012 byly ve výši 5,1 mil. Kč. Na financování provozu byl s MAS sepsán dodatek č. 11
s alokovanou výší 1.293.147,- Kč. Z těchto peněz jsou financovány mzdy zaměstnanců, nájem
kanceláří, pohonné hmoty, telefon a další režijní náklady. Celá tato částka po předložení dokladů
byla Státním zemědělským intervenčním fondem proplacena.
Přehled zaměstnanců:
Jana Bitnerová, manažerka
Petra Pražáková, asistentka manažerky
Lenka Jelínková, účetní
V roce 2012 byla vypsána 1 výzva pro příjem žádostí o financování projektů jednotlivých subjektů:
Výzva č. 1/2012 vyhlášena 13. července a příjem ukončen 17. září
Fiche č. 1 Udržení a rozvoj zemědělců v regionu
Fiche č. 2 Rozvoj cestovního ruchu v regionu
Fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany
Fiche č. 6 Obnova kulturního dědictví regionu
V roce 2012 bylo přijato celkem 24 žádostí. Zaregistrováno na RO SZIF bylo 12 projektů, dle
výběru výběrové komise. Žádný projekt nebyl na základě administrativní kontroly MAS a SZIF
vyřazen.

Seznam vybraných žádostí o dotaci - výzva č. 2012/1

Fiche 1
Číselné
označení
R/V/F/P

Udržení a rozvoj zemědělců v regionu

Název žadatele

Název projektu

2012/1/1/016 Agropodnik Humburky

Stavební úpravy objektu váhy, Kosičky
CELKEM

Částka
požadované
dotace
360 352 Kč
360 352 Kč
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Fiche 2
Číselné
označení
R/V/F/P

Rozvoj cestovního ruchu v regionu
Název žadatele

Název projektu
Obnova stromořadí a výstavba stezky
pro pěší

2012/1/2/024 Obec Chudeřice
CELKEM

Fiche 3
Číselné
označení
R/V/F/P

Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Název žadatele

Název projektu
Veterinární klinika - dokončovací
práce, NB

2012/1/3/020 Pavel Košťál

Nákup kombinovaného stroje
CELKEM

Číselné
označení
R/V/F/P

398 403 Kč
398 403 Kč

2012/1/3/006 Vet Medica CZ s.r.o. NB

Fiche 5

Částka
požadované
dotace

Částka
požadované
dotace
1 000 000,00
182 999,00
1 182 999 Kč

Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro
občany
Název žadatele

Název projektu

Částka
požadované
dotace

2012/1/5/018 Město Nový Bydžov

Hřiště v zahradě dětí

156 250 Kč

2012/1/5/001 Obec Vinary

Polyfunkční dům - střecha, Vinary

622 413 Kč

2012/1/5/011

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ LOUČNÁ HORA

Znovuobnovení hasičské zbrojnice,
Loučná Hora

748 800 Kč

2012/1/5/019

Sbor dobrovolných hasičů
Vysočany

Rozšíření hřiště ve Vysočanech

366 232 Kč

2012/1/5/021 Obec Petrovice

Dětské hřiště u MŠ, Petrovice

112 062 Kč

2012/1/5/003 Obec Nepolisy

Odvětrání kuchyně v MŠ Nepolisy

542 075 Kč

2012/1/5/009 Obec Králíky

Hygienické zázemí a sklad pro
sportoviště

309 678 Kč

CELKEM

2 857 510 Kč
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Fiche 6
Číselné
označení
R/V/F/P

Obnova kulturního dědictví regionu
Název žadatele

Počet
získaných
bodů

Název projektu

2012/1/6/017 Město Nový Bydžov

Regenerace jírovcovo-lipové aleje v NB

498 289 Kč

CELKEM

498 289 Kč

Seznam nevybraných žádostí o dotaci - výzva č. 2011/2

Fiche 3
Číselné
označení
R/V/F/P

Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Název žadatele

Název projektu

Technické vybavení kancelářských
prostor
Modernizace výroby URBAN KOVO
s.r.o.

2012/1/3/012 Lubomír Sura
2012/1/3/023 URBAN KOVO s.r.o.
2012/1/3/014 Jaroslav Petrovický

Autodílna-zateplení, Nové Město
CELKEM

Fiche 5
Číselné
označení
R/V/F/P

Částka
požadované
dotace

112 750,00
228 000,00
212 561,00
553 311 Kč

Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro
občany
Název žadatele

Název projektu

Částka
požadované
dotace

2012/1/5/013 Sportovní klub Humburky

Dovybavení sportovišť a zázemí v
areálu "Racek"

2012/1/5/010 Obec Skřivany

Rekonstrukce povrchu víceúčel. hřiště

387 894 Kč

2012/1/5/002 Sokol Smidary - Červeněves

Sklad zahradní techniky, Červeněves

270 000 Kč

2012/1/5/007 Obec Lužec

Výměna vrat a sadové úpravy u has.
zbrojnice

109 256 Kč

2012/1/5/015 Obec Měník

Rekonstrukce kulturního zařízení v
Bydžovské Lhotce

617 850 Kč

2012/1/5/008 Obec Hlušice

Nákup minibusu

2012/1/5/005 Město Chlumec nad Cidlinou

Oprava fasády ZUŠ, Chlumec nad Cidl.

2012/1/5/022

Mateřská škola Beruška,
Chlumec n.C.

2012/1/5/004 Obec Lovčice

Interaktivní tabule pro MŠ Beruška
Víceúčelové hřiště - 1. etapa

CELKEM

71 250 Kč

1 014 900 Kč
536 432 Kč
91 647 Kč
869 608 Kč
3 968 837 Kč
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Příklady některých realizovaných projektů v roce 2012 z SPL:
Židovská obec v Praze
Vztyčování a obnova poškozených a povalených náhrobků
Výsledkem projektu je 35 zrestaurovaných náhrobků a záchrana jejich epitafů velké umělecké
a historické hodnoty.
Celkové náklady projektu 140 000,- Kč
Z toho dotace 112 000,- Kč

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.
Víceúčelové hřiště Smidary
Výsledkem projektu je víceúčelové hřiště o rozměru 44x22 m s umělou trávou, oplocením
a technickým vybavením sportovišť – branky, koše, tenisové a volejbalové sady.
Celkové náklady projektu 2 119 032,- Kč
Z toho dotace 1 200 000,- Kč
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Chlumecká zahradní železnice
Zázemí a nákup modelů pro Chlumeckou zahradní železnici
Výsledkem projektu je vytvoření zázemí (chatka s terasou) pro návštěvníky zahradní železnice
a nákup nových modelů vlaků.
Celkové náklady projektu 143 030,- Kč
Z toho dotace 114 424,- Kč

Kinský dal Borgo, a.s.
Pohádková cesta
V rámci projektu byla vytvořena naučná stezka pro děti s názvem „Pohádková cesta“. Zábavnou
formou se podaří rozvíjet dětskou fantazii a zároveň získat znalosti nejen o přírodě.
Celkové náklady projektu 427 200,- Kč
Z toho dotace 284 800,- Kč
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Dědictví našich předků
V letošním roce byla úspěšná žádost v rámci projektu spolupráce s MAS Hradecký venkov, Zálabí
a Podchlumí. Realizace projektu začala na podzim a ukončena bude v červnu 2013.
MAS Hradecký venkov, Podchlumí, Společná CIDLINA a MAS Zálabí vytvoří v rámci projektu na svém
území podmínky pro historické, kulturní a společenské využití 3 kostelů, 1 muzea a Hankova domu,
kde vybudují 3 stálé a 1 putovní expozici. Společně ve spolupráci s regionálními partnery uspořádají
3 propagační akce pro širokou veřejnost za účelem poznávání historie, tradic regionů a navázání další
spolupráce mezi regionálními partnery.
Partnerské MAS si pořídí do svého vlastnictví mobilní výstavní panely a vytvoří společný propagační
materiál, který bude zaměřen na propagaci specifických regionálních památek, lidových a kulturních
tradic partnerských MAS.
Na území Společné CIDLINY budou konkrétně zrekonstruovány části kostelů sv. Jakuba
na Metličanech (schodiště a kúr) a sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou (rekonstrukce místnosti pod
věží), kde bude umístěna putovní kampanologická výstava.
Celkové rozpočtové náklady 1 301 800,- Kč, dotace 1 126 620,- Kč.
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Hodnocení MAS
Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin
podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo od 30.
července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční
skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90 % místních akčních
skupin se umístilo ve skupině A a B.
Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského
intervenčního fondu. Jako podklad pro hodnocení sloužil Hodnotitelské komisi dotazník vyplněný
místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2011 do června 2012. V dotazníku
bylo u každé otázky jasně uvedeno, kolik bodů může MAS za odpověď získat. Maximální počet bodů
byl stanoven na 150.
Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Základní parametry a strategické dokumenty MAS
Personální zajištění činnosti MAS
Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
Integrace a rozvoj MAS
Monitoring a evaluace MAS
Propagace MAS

Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebných podkladů, kterými Hodnotitelské
komisi dokládala tvrzení uvedená v dotazníku, případně zodpovídala konkrétní dotazy jednotlivých
členů Hodnotitelské komise. Bodové hodnocení udělené jednotlivým MAS je uvedeno v příloze.
Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do následujících 4 skupin dle získaného počtu bodů.
Společná CIDLINA získala 114 bodů a umístili jsme se ve skupině B, která je hodnocena jako dobře
fungující MAS a je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (umí nejen rozdělovat peníze,
ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti
centralizovanému rozdělování).

Ostatní činnost
Do ostatní činnosti lze zahrnout realizaci projektů, kterými je nositeli MAS a doplňkovou činnost.
Sdružení pořádá řadu setkání veřejné správy, podnikatelů a NNO. Tato činnost je financována
především z dotace Královéhradeckého kraje a z doplňkové činnosti.
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Dotace KHK
V letošním roce nám byla poskytnuta 100% dotace z Královéhradeckého kraje na pokrytí
neuznatelných nákladů při realizaci SPL a na zpracování strategie pro programovací období 2014 –
2020. Finanční prostředky byly použity převážně na pokrytí administrativních a organizačních
záležitostí MAS. Zahájeny byly práce na analýze ke strategii 2014 – 2020.
Setkání aktérů veřejné správy a členů MAS Společná CIDLINA
Dne 19. 4. 2012 proběhlo v pohostinství Na Nové setkání členů Společné CIDLINY a zástupců veřejné
správy. Představena byla dosavadní činnost MAS a představen byl Komunitně vedený rozvoj v praxi
ČR. Bonus pro účastníky bylo proškolení o novele zákona č. 55/2012 Sb. O veřejných zakázkách.
Zemědělský den 2012
Dne 9. a 10. května se uskutečnil další
ročník Zemědělského dne v Sověticích.
Zemědělský den je nejen propagace
domácího
zemědělství,
regionálních
produktů, ale i spolupráce metodou
Leader.

Prezentace regionu na Zemi živitelce:
Závěr letních prázdnin byl již tradičně spojen
s prezentací místních akčních skupin (MAS)
na mezinárodním agrosalonu Země živitelka
v Českých Budějovicích. Celkem výstavu
navštívilo přes 99 tis. milovníků venkova.
Jedním ze stěžejních témat výstavy byla
obnova a rozvoj venkova pod hlavním mottem
„Budoucnost českého zemědělství a českého
venkova“, které zahrnuje činnost místních
akčních skupin, tvorbu a ochranu krajiny nebo
agroturistiku.
Na
výstavu
přijelo
celkem přes 539 vystavovatelů, z nichž 32 bylo
ze zahraničí a to z 21 zemí světa.
Z pohledu prezentace MAS byl tento rok rekordní. K účasti se přihlásilo 90 MAS, které
se prezentovaly samostatně, prostřednictvím svých krajských sdružení či projektů spolupráce.
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Královéhradecké dožínky
I na letošních Krajských dožínkách se
prezentovala Krajská síť Místních akčních
skupin ČR. V pátek dopoledne navštívili
areál žáci základních a středních škol
regionu, odpoledne pak i první návštěvníci z
řad veřejnosti. Zájem o práci místních
akčních skupin stoupá a odrazilo se to
v návštěvnosti našeho stanu. I přes nepřízeň
počasí vládla na dožínkách dobrá a přátelská
nálada.

Turnaj v ženském volejbale
Abychom partnerství mezi členy a místními akčními skupinami
v Královéhradeckém kraji utužily, zorganizovala naše MAS I. ročník
v ženském volejbale. Turnaj se uskutečnil v pátek 31. srpna 2012
na novém víceúčelovém hřišti ve Smidarech. Počasí nám nepřálo,
ale účast byla veliká. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů. Naše MAS
se po úporném dvouměsíčním tréninku umístila na pěkném 6. místě.
Výsledky turnaje:
1. místo
2. místo
3. místo

Obec Hlušice
MAS Hradecký venkov a Podchlumí
Obec Smidary
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Vernisáž obrazů, keramiky a porcelánu na zámku ve Sloupně
Dne 9. 9. 2012 byla v areálu renovovaného zámku
Sloupno slavnostně otevřena výstava obrazů,
keramiky a porcelánu mladých umělkyň Hany
Jarošové a Simony Gleissnerové. Výstava byla
pořadaná za podpory MAS Hradecký venkov, MAS
Společná CIDLINA a sloupenského zámku. Slavnostní
atmosféru dotvářel houslista pan Karel Výborný.
Výstavu, jejíž součástí byly i propagační materiály
obou MAS mohli zájemci navštívit od 9. září do 28.
října 2012 každou sobotu, neděli a o svátcích.
Návštěva francouzských přátel
V týdnu od 29. 7. do 5. 8. 2012 navštívilo sousední region 60 zástupců z partnerského francouzského
městečka Le Mêle (700 obyvatel) z dolní Normandie. Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství
v Libčanech, o.s. připravuje pro francouzské přátelé týdenní pobyt plný aktivit v podobě celodenních
výletů, společných setkání, grilování tanečního večera a sportovních utkání.
Skupina mladých z MAS Hradecký
venkov a MAS Společná CIDLINA
se zapojila do průvodcování, tlumočení
a pomáhala organizovat program.
Člen MAS Společná CIDLINA firma
Stavoka Kosice, a.s. připravila v Kosicích
přátelské
posezení,
kde
jsme
představili
práci
našich
MAS
a spolupráci mezi MAS a podnikateli.
Společným cílem je pro francouzské
přátelé zajistit zajímavý program
a realizovat tak v praxi propagovaný
pojem „Evropa regionů“.
Nákup dodávky energií:
Pokračujeme v centrálním nákupu elektřiny a plynu pro veřejnou správu. Společná CIDLINA byla
centrálním zadavatelem pro celkem 24 subjektů z regionu. Celková cena za dodávku zemního plynu
pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí 685 049,- Kč bez DPH (jednotková cena komodity zemní
plyn činí 683,- Kč/MWh) a celková cena za dodávku zemního plynu pro odběr nad 630 MWh
(velkoodběr) činí 1 636 605,- Kč bez DPH (jednotková cena komodity zemní plyn činí 729,- Kč/MWh).
Celková cena za dodávku elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí činí 3 097 640,- Kč
(jednotková cena komodity elektřiny činí 1 295,- Kč).
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Pořádané semináře, školení, workshopy :
 Seminář pro příjemce – 7. 2. 2012 v Nepolisech
 Setkání veřejné správy – 19.4.2012 Nepolisy
 Setkání veřejné správy a členů MAS – 11. 12. 2012 Stará Voda

Školení členů a zaměstnanců:
Zaměstnanci a členové jsou průběžně vzděláváni. V roce 2012 jsme se účastnili:





19. 3. 2012 Sobotka – Novela zákona o veřejných zakázkách
3. a 4. 4.2012 Nepolisy – Představitel managementu ISO 9001
15. 8. 2012 Praha – Strategické řízení
1. – 2. 10. 2012 Nové Hrady – Konference Venkov 2012

Kvantifikovatelné výstupy činnosti za rok 2012
 realizace projektu Dědictví našich předků
 školení pro žadatele v rámci SPL – 1x
 školení pro zaměstnance a členy – 4x
 administrace 1 výzvy k podání žádostí z PRV ČR
 prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích
 prezentace na Dožínkách Královéhradeckého kraje
 spolupráce na konání Zemědělského dne 2012
Doplňková činnost
 nákup elektřiny a plynu pro 24 partnerů z regionu
 zpracování 5 rozvojových plánů obce
 zpracování 1 projektu do PRV
 další drobné projekty pro národní dotace, poradenství
 administrativní práce pro Cidlinu, svazek obcí
 vernisáž obrazů a keramiky ve Sloupně
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Členství v Krajském sdružení NS MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji
a Národní síti MAS ČR
Výměna zkušeností a spolupráce místních akčních skupin v Královéhradeckém kraji nadále úspěšně
pokračuje. Měsíčně se konají setkání zástupců MAS a jsou řešeny otázky týkající se problematiky MAS
a rozvoje regionu. Celkem je ve sdružení 14 MAS a je zvolen pětičlenný výbor: předseda – Petr Kulíšek
(MAS Nad Orlicí), místopředsedkyně – Jana Kuthanová (MAS Hradecký venkov), členové – Jana
Bitnerová (MAS Společná CIDLINA), Tereza Peterová (MAS POHODA venkova) a Jan Balcar (MAS
Království – Jestřebí hory).
Zástupcem kraje ve výboru Národní sítě byla zvolena Jana Kuthanová a členem pracovní skupiny
LEADER při Národní síti Jana Bitnerová.
Strukturu financování jednotlivých MAS přináší následující graf:

Orgány sdružení
Činnost orgánů sdružení je vyčíslena počtem jednání v roce 2012:





Valná hromada - 1x, průměrná účast 72%
Dozorčí rada - 1x, účast 100%
Programový výbor (jen pro účely programu Leader) - 1x, účast 100%
Výběrová a hodnotitelská komise (jen pro účely programu Leader) – 1x, účast 100%

Správní rada se v roce 2012 nesešla, jelikož úkoly tohoto orgánu byly předmětem jednání na valných
hromadách.
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Hospodaření
Hospodaření sdružení za rok 2012 skončilo ziskem 299.971,- Kč (hlavní činnost 157.056,- Kč,
doplňková činnost 142.914,- Kč). Stručný přehled přináší následující tabulka. Závazky tvoří úvěr na
provoz. Pohledávky tvoří nevyplacené dotace na provoz z PRV ČR a nezaplacené faktury z projektu
Zelená úsporám. Zisk z hlavní činnosti tvoří dary.
Podrobné finanční výkazy jsou přílohou této výroční zprávy.
Peněžní prostředky

804 386,- Kč

Výsledek hospodaření

299 971,- Kč

Závazky

500 000,- Kč

Pohledávky

544 685,- Kč

Dlouhodobý majetek nehmotný

279 098,- Kč

Dlouhodobý majetek hmotný

15 328 791,- Kč

Za rok 2012 byl firmou SYSTEMA AUDIT a.s. proveden audit účetní závěrky a ověření dodržení
podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotací a ověření dodržení dotačních podmínek dle
Mezinárodních auditorských standardů ISAE 3000.
Výrok auditora k účetnímu auditu:
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
31.12.2012 a výsledku hospodaření za rok 2012 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 2012 BEZ
VÝHRAD.
Výrok auditora k ověření dle ISAE 3000:
Podle našeho názoru je účetní evidence správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních
podpůrných dokumentů a způsobilé výdaje vynaložené na realizaci projektu v roce 2012 byly
vynaloženy v souladu s Pravidly IV.1.1 i s podmínkami dohody a dodatku. Společná CIDLINA splnila ve
všech významných ohledech podmínky plynoucí z rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2012.

V Nepolisech 23. května 2012
Zpracovala Jana Bitnerová
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