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Výroční zpráva 2013

Úvod
Vážené kolegyně, kolegové,
letošním rokem končí programovací období 2007 – 2013. Strategický plán Leader s názvem Nejen
společná řeka jsme se snažili naplňovat jak nelépe bylo v našich silách. V některých oblastech to bylo
lepší v některých naopak horší. Všechny finanční prostředky, které jsme měli k dispozici, byly
rozděleny, nic nepřevádíme do dalšího programovacího období. Žadatelům zbývá realizovat projekty
vybrané ve výzvě 1/2013. Všechny projekty by měly být ukončené do konce roku 2014. Poté
provedeme podrobnou evaluaci a z hodnocení budeme vycházet při tvorbě nové strategie.
V roce 2013 jsme opět byli úspěšní v projektech spolupráce a byly vybrány oba podané projekty –
Krajina je naším zrcadlem a Na venkově zdravě jíme.
Nedošlo k žádným změnám v členské základně, naplňovány byly všechny běžné aktivity, které si MAS
stanovila. Všechny vybrané projekty s realizací v roce 2013 byly dle harmonogramu úspěšně
realizovány a proplaceny. Zahájeny byly práce na integrované strategii regionu pro období 2014 –
2020. Je provedena socioekonomická analýza a dotazníkové šetření veřejnosti.
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Členská základna
Členská základna za rok 2013 se neměnila.
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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 2013 byly ve výši 5,2 mil. Kč. Na financování provozu byl s MAS sepsán dodatek č. 12
s alokovanou výší 1.316.532,- Kč. Z těchto peněz jsou financovány mzdy zaměstnanců, nájem
kanceláří, pohonné hmoty, telefon a další režijní náklady. Požadovaná částka na provoz ve výši
1.186.482,- Kč byla po předložení dokladů Státním zemědělským intervenčním fondem proplacena.
Nevyčerpané prostředky ve výši 130.050,- Kč, budou převedeny do roku 2014.
Přehled zaměstnanců:
Bc. Jana Bitnerová, manažerka
Petra Pražáková, asistentka manažerky
Lenka Jelínková, účetní
V roce 2013 byla vypsána 1 výzva pro příjem žádostí o financování projektů jednotlivých subjektů:
Výzva č. 1/2013 vyhlášena 29. března a příjem ukončen 23. května, vypsána na fiche:
Fiche č. 1 Udržení a rozvoj zemědělců v regionu
Fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany
V roce 2013 bylo přijato celkem 28 žádostí. Zaregistrováno na RO SZIF bylo 16 projektů, dle
výběru výběrové komise. Žádný projekt nebyl na základě administrativní kontroly MAS a SZIF
vyřazen.

Seznam vybraných žádostí o dotaci - výzva č. 2013/1
Fiche 1
Číselné
označení
R/V/F/P

Udržení a rozvoj zemědělců v regionu
Název žadatele

2013/1/1/027 Ing. Miroslav Podnecký

Název projektu
Rekonstrukce dílny a skladu strojů,
Převýšov
CELKEM

Částka
požadované
dotace
72 834 Kč
72 834 Kč
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Fiche 3
Číselné
označení
R/V/F/P

Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Název žadatele

2013/1/3/026 URBAN KOVO s.r.o.

Název projektu
Modernizace výroby URBAN KOVO s.r.o.
CELKEM

Fiche 5
Číselné
označení
R/V/F/P
2013/1/5/005

Částka
požadované
dotace
228 000 Kč
228 000 Kč

Uchování a obnova venk. prostředí a služeb pro občany
Název žadatele
Základní umělecká škola,
Chlumec n.C.

2013/1/5/023 Galerie Sv. Jakuba, o.s.s
2013/1/5/017 Obec Humburky

Název projektu
Nákup klavíru pro ZUŠ Chlumec nad
Cidlinou
Sociální zázemí kostela sv. Jakuba Většího
na Metličanech
Dokončení víceúčelového hřiště

Mateřská škola Sluníčko, Nový
Příroda zblízka
Bydžov,
Základní škola, Nepolisy, okres
2013/1/5/006
Živá zahrada
HK
Rekonstrukce venkovního kulturního
2013/1/5/021 Obec Kosice
zařízení na návsi v Kosicích
Automatické zavlažování fotbalového
2013/1/5/020 SOKOL Lovčice
hřiště Lovčice
Rekonstrukce povrchů víceúčelového
2013/1/5/013 TJ Slavoj Skřivany
hřiště
Tělocvičná jednota Sokol Nový Rekonstrukce hřiště pro malou kopanou
2013/1/5/011
Bydžov
na Sportringu Nový Bydžov
Základní škola, Chlumec nad
2013/1/5/009
Modernizace učeben
Cidlinou
SBOR DOBROVOLNÝCH
2013/1/5/022
Dětské hřiště, Králíky
HASIČŮ KRÁLÍKY
Sbor dobrovolných hasičů, St.
2013/1/5/007
Rekonstrukce hřiště ve Staré Skřeněři
Skřeněř
2013/1/5/015

Částka
požadované
dotace
337 500 Kč
372 942 Kč
114 481 Kč
500 063 Kč
369 519 Kč
599 045 Kč
237 384 Kč
469 353 Kč
733 451 Kč
319 331 Kč
213 625 Kč
398 327 Kč

2013/1/5/003 Obec Mlékosrby

Materiálně-technické zázemí, Mlékosrby

44 478 Kč

2013/1/5/010 Město Nový Bydžov

Rekonstrukce obvodového pláště budovy
DDM v Novém Bydžově

480 483 Kč

CELKEM

5 189 982 Kč
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Seznam nevybraných žádostí o dotaci - výzva č. 2013/1
Fiche 1
Číselné
označení
R/V/F/P

Udržení a rozvoj zemědělců v regionu

Název žadatele

Název projektu

Částka
požadované
dotace

2013/1/1/014 AGRO ŽLUNICE a.s.

Nákup přepravníku

87 000 Kč

2013/1/1/019 Podnik pro výrobu vajec s.r.o.

Sklad obalů, Kosičky

800 000 Kč

CELKEM

Fiche 3
Číselné
označení
R/V/F/P

887 000 Kč

Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Název žadatele

Název projektu

Částka
požadované
dotace

2013/1/3/024 Jaroslav Petrovický

Autodílna - zateplení, Nové Město

226 453 Kč

2013/1/3/028 JUDr. Petr Gracík

Stavební úpravy advokátní kanceláře

889 267 Kč

2013/1/3/008 Roman Dont

Modernizace provozovny v Novém Bydžově
CELKEM

Fiche 5
Číselné
označení
R/V/F/P

61 884 Kč
1 177 604 Kč

Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany
Název žadatele

Název projektu

2013/1/5/018 TJ SOKOL MYŠTĚVES

Rekonstrukce TJ SOKOL MYŠTĚVES

1 169 658 Kč

Výměna vrat a dveří na hasičské zbrojnici,
Sloupno

89 832 Kč

2013/1/5/001 Obec Žlunice

Výměna tech. vybavení ŠJ MŠ Žlunice

85 316 Kč

2013/1/5/002 Obec Hlušice

Modernizace hygienického zařízení v
kulturním domě v Hlušicích

743 566 Kč

2013/1/5/025 RMSK "Cidlina"

Oprava severní tribuny Fotbalového
stadionu Nový Bydžov

651 651 Kč

2013/1/5/004 Obec Měník

Rekonstrukce kulturního zařízení a obchodu
v Bydžovské Lhotce

612 600 Kč

2013/1/5/016 Obec Kosičky

Výměna oken a vstupních dveří na čp. 1 v
Kosičkách (obecní úřad a kulturní dům)

603 126 Kč

2013/1/5/012

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SLOUPNO

Částka
požadované
dotace

CELKEM

3 955 749 Kč
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Příklady některých realizovaných projektů v roce 2013 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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Agropodnik Humburky, a.s.
Stavební úpravy objektu váhy, Kosičky
Celkové náklady projektu 1 027 994,- Kč
Z toho dotace 359 797,- Kč

Před realizací:

Po realizaci:

Sbor dobrovolných hasičů Loučná Hora
Znovuobnovení hasičské zbrojnice, Loučná Hora
V rámci projektu došlo k rekonstrukci hasičské zbrojnice, jejíž zastavěná plocha činí 48 m2. Obnovená
budova bude sloužit jako klubovna pro členy SDH Loučná Hora.
Celkové náklady projektu: 996.400,- Kč
Z toho dotace:
747.300,- Kč
Před realizací:

Po realizaci:
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Pavel Košťál
Nákup kombinovaného stroje
Realizací projektu došlo k nákupu srovnávací a tloušťkovací frézky pro truhlářskou dílny p. Košťála
v Kosičkách.
Celkové náklady projektu 488 000,- Kč
Z toho dotace 181 487,- Kč

Obec Chudeřice
Obnova stromořadí a výstavba stezky pro pěší, Chudeřice
V rámci realizace došlo k vybudování stezky pro pěší, která je osazena alejí – stromořadím z 54 ks
vzrostlých stromů lípy srdčité.
Celkové náklady projektu 564 335,- Kč
Z toho dotace 396 434,- Kč
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Dědictví našich předků
V letošním roce byl dokončen projekt spolupráce s MAS Hradecký venkov, Zálabí a Podchlumí.
Realizace projektu začala na podzim 2012 a ukončena v září 2013. MAS v rámci projektu vytvořily na
svém území podmínky pro historické, kulturní a společenské využití 3 kostelů, 1 muzea a Hankova
domu, kde vybudovaly 3 stálé a 1 putovní expozici. Společně ve spolupráci s regionálními partnery
uspořádaly 3 propagační akce pro širokou veřejnost za účelem poznávání historie, tradic regionů a
navázání další spolupráce mezi regionálními partnery.
Partnerské MAS si nakoupily do svého vlastnictví mobilní výstavní panely a vytvořily společný
propagační materiál – Maskovi aneb putování po dědictví našich předků.
Na území Společné CIDLINY byly konkrétně zrekonstruovány části kostelů sv. Jakuba na Metličanech
(schodiště a kúr) a sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou (rekonstrukce místnosti pod věží), kde bude
postupně umístěna putovní kampanologická výstava.
Celkové náklady 923 887,- Kč, dotace 831 498,- Kč.
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Komunitní venkov
Další projekt spolupráce zahájený v roce 2013 s MAS Hradecký venkov a Podchlumí. Cílem projektu
je vytvoření podmínek pro pořádání volnočasových, zájmových, společenských a kulturních ativit pro
širokou veřejnost, zajištění proškolených lektorů a pořádání kurzů na různá témata. Na území
Společné CIDLINY došlo k rekonstrukci prostoru kuchyně v DDM Nový Bydžov a od února 2014 zde
budou probíhat kurzy vaření pro veřejnost. Další etapou je již probíhající rekonstrukce 3 místností
v přízemních prostorách zámku Sloupno a v dubnu 2014 budou zahájen celý cyklus kurzů ručních
prací, malování apod. O kurzy je velký zájem a předpokládá se navýšení kapacity a rozšíření kurzů.
Rozpočtové náklady 1 095 000,- Kč s 90% dotací.
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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.
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 ve výši 150 000m- Kč byly použity převážně na pokrytí administrativních a
organizačních záležitostí MAS. Pokračují práce na tvorbě strategie 2014 – 2020.
Prezentace regionu na Zemi živitelce:
Spolu
s místními
akčními
skupinami
Královéhradeckého kraje jsme se zúčastnili
40. jubilejního ročníku Země Živitelka
v Českých Budějovicích. Ve stánku byla
prezentována práce všech MAS z našeho
kraje. Vystavovatelé v Pavilonu venkova
předvedli návštěvníkům zajímavé aktivity a
projekty
spolupráce
MAS,
projekty
uskutečněné v rámci plnění strategických
plánů LEADER a také venkova jako takového
včetně ukázek řemeslné výroby a
regionálních produktů. Dění v pavilonu
oživily letos poprvé také živé vstupy
moderátora a vystavujících zástupců MASek. Návštěvníci tak měli možnost poznat zajímavosti i
odlišnosti jednotlivých krajů a různorodost práce MAS. Celodenní zábavu s lidovou muzikou a
občerstvením organizovala NS MAS ČR a SPOV ČR s podporou ministerstva pro místní rozvoj.
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Královéhradecké dožínky
Již tradičně účast Společné CIDLINY na 10. ročníku královéhradeckých Dožínek. I letos se z důvodů
rekonstrukce Šimkových sadů tato akce konala u koupaliště Flošna. Záštitu nad akcí převzali: ministr
zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, Rada
Královéhradeckého kraje, primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink a město Hradec
Králové. Pro návštěvníky byl již tradičně připraven celodenní bohatý program od pouťových atrakcí,
loutkového divadla, ukázky domácích zvířat včetně agilit až po stánkaře s regionálními produkty. Ve
stanu Královéhradeckého kraje bylo možné získat informační materiály z celého kraje.
Jelikož počasí příliš nepřálo a celý den účastníci bojovali s dešťovými přeháňkami, návštěvnost byla o
něco nižší než v loňských rocích, ale i přes to byl o informace velký zájem.

Setkání aktérů veřejné správy MAS Společná CIDLINA
Dne 11. září v v pohostinství Na Nové
Nepolisech proběhlo setkání
zástupců
veřejné správy. Na programu byla hlavně
tvorba strategie pro další programovací
období, činnost MAS v roce 2014 a příprava
elektronické aukce pro občany z regionu.
Debatovalo se i o projektu Svazu měst
a obcí - Meziobecní spolupráce do kterého
bude MAS úzce zapojena.
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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 646 935,- Kč bez DPH (jednotková cena komodity zemní
plyn činí 645,- Kč/MWh) a celková cena za dodávku zemního plynu pro odběr nad 630 MWh
(velkoodběr) činí 1 625 380,- Kč bez DPH (jednotková cena komodity zemní plyn činí 724,- Kč/MWh).
Celková cena za dodávku elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí činí 2 331 208,- Kč.
(jednotková cena komodity elektřiny je jiná v každé distribuční sazbě).
Celková cena zakázky činí 4 603 523,- Kč bez DPH.
Smluvní dodavatelé na rok 2014:
Dodávka zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr):
Obchodní firma
Pragoplyn, a.s.

IČ

Sídlo

27933318

Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1

Dodávka zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr):
Obchodní firma
Lumius, spol.s.r.o.

IČ

Sídlo

25911945

ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek Místek

Dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí:
Obchodní firma
CENTROPOL ENERGY, a.s.

IČ

Sídlo

25458302

Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí n. Labem

Organizace elektronické aukce na nákup elektřiny a plynu pro občany regionu
Společná CIDLINA spolu s městem Nový Bydžov a Chlumec nad Cidlinou provedla prověření několika
firem zabývajících se elektronickou aukcí. Po několika schůzkách a jednáním byla vybrána jako
partnerská firma B2B CENTRUM, a.s.. Firmě byla podpořena reklamní kampaň na našem území a
k dispozici měli prostory na jednotlivých obecních úřadech, kde se mohli občané dozvědět
podrobnosti o připravovaném společném nákupu elektřiny a plynu. Ve středu 30.10.2013 proběhla
elektronická aukce na dodávky elektřiny a zemního plynu pro domácnosti a podnikatele z
Mikroregionu Stropník, Regionu Společná CIDLINA a přilehlých obcí. Nyní přinášíme oficiální
vyhodnocení. Aukce na dodávky elektrické energie se zúčastnilo 165 odběrných míst ve 13 různých
sazbách, aukce na dodávky zemního plynu 102 odběrných míst. Předmětem e-aukce byly smlouvy na
dodávky energií na dobu dvou let. Plánovaný termín zahájení dodávek byl stanoven na 1.3.2014
a vysoutěžená cena bude platit po dobu 24 měsíců. Průměrná výše úspory odběrných míst je 32,5%
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Pořádané semináře, školení, workshopy :
 Seminář pro příjemce – 7. 2. 2013 v Nepolisech
 Setkání pro příjemce – 10.9.2013 Nepolisy
Školení členů a zaměstnanců:
Zaměstnanci a členové jsou průběžně vzděláváni. Paní Jana Bitnerová a Petra Pražáková se účastní
celoročního kurzu s názvem Je třeba nasadit MASky. Projekt se zaměřuje na pomoc místním akčním
skupinám (MAS), které budou v období 2014-20 rozhodujícím individuálním příjemcem pomoci pro
financování potřeb venkovských regionů kraje. Manažeři MAS jsou lidé, kteří zajišťují fungování a
rozvoj MAS. Všeobecným cílem (účelem) projektu je zvýšit připravenost těchto MAS pomocí profesní
přípravy jejich manažerů. Kurz je ukončen zkouškou a vydáním certifikátu.

Kvantifikovatelné výstupy činnosti za rok 2012
 Ukončení realizace projektu Dědictví našich předků
 Zahájení projektu spolupráce Komunitní venkov
 Úspěšné podání žádosti o dotaci na projekt spolupráce Na venkově zdravě jíme
 Úspěšné podání žádosti o dotaci na projekt spolupráce Krajina je naše zrcadlo
 Školení pro žadatele v rámci SPL – 2x
 administrace 1 výzvy k podání žádostí z PRV ČR
 prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích
 prezentace na Dožínkách Královéhradeckého kraje
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Doplňková činnost
 nákup elektřiny a plynu pro 24 partnerů z regionu
 zpracování 2 žádostí z OPŽP
 zpracování 2 rozvojových plánů obce
 zpracování 1 projektu do PRV
 další drobné projekty pro národní dotace, poradenství
 administrativní práce pro Cidlinu, svazek obcí
 spolupráce na organizaci elektronické aukce pro občany

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 15 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.
„Soutěž o nejzajímavější projekty a aktivity MAS“
U příležitosti ukončení programovacího období 2008-2013 byla Krajským sdružením NS MAS ČR
v Královéhradeckém kraji vyhlášena „Soutěž o nejzajímavější projekty a aktivity MAS“. Cílem této
soutěže byla propagace Místních akčních skupin mezi nejširší veřejnost. Přihlášené projekty budou
zároveň studnicí námětů pro publikaci „Reportáže z míst, kde už MASky pomohly“. Místní akční
skupiny Královéhradeckého kraje mohly své projekty a aktivity přihlásit do následujících soutěžních
kategorií: Nejzajímavější projekt MAS – Zemědělec, Podnikatel, Obec, Nezisková organizace, Projekt
spolupráce, Propagační nebo společenská akce, Publikační aktivita MAS, Zpravodaj MAS a
nejzajímavější aktivita spolupráce partnerů MAS. Přihlášené projekty byly hodnoceny pětičlennou
komisí ve složení: Ing. Kateřina Korejtková – VN KONZULT Lázně Bohdaneč, Ing. Aleš Sobel - RO SZIF
Hradec Králové, Mgr. Lucie Feuchter - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Mgr. Michael Otta –
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Libereckého kraje, RNDr. Zita Kučerová –
vedoucí oddělení rozvoje Centrum evropského projektování a.s.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 21. listopadu 2013 v Hostinci U Hubálků v Kostelecké Lhotě. Za účasti
Ing. Aleše Sobela z RO SZIF Hradec Králové byli z celkového počtu 64 přihlášených projektů vyhlášeni
tito vítězové jednotlivých kategorií:
Zemědělec: Ubytování - Roubený dům EKOFARMA, Chlumec nad Cidlinou – Společná CIDLINA, o.s.
Podnikatel: Pohádková cesta (park zámku v Chlumci nad Cidlinou) – Společná CIDLINA, o.s.
Obec: Vyskeř 2010 – výlety za vodou – Obecně prospěšná společnost pro Český Ráj
Neziskové organizace: Muzeum – památka místního významu Vodárenská věž Týniště nad Orlicí –
NAD ORLICÍ, o.p.s.
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Projekt spolupráce: Orlické hory pro všechny – Místní akční skupina POHODA venkova, NAD ORLICÍ,
o.p.s. a Místní akční skupina ORLICKO
Propagační akce MAS: Olympiáda pro starší a dříve narozené – Místní akční skupina Království Jestřebí hory, o.p.s.
Publikace: „Dědictví našich předků“ publikace, cestoknížka pro děti a kvarteto – Společná CIDLINA,
o.s., Hradecký venkov o.p.s., Podchlumí o.s. a Zálabí, místní akční skupina
Zpravodaj: Venkovský občasník vždy plný pohody – Místní akční skupina POHODA venkova
Aktivita MAS: Včely a med – Hradecký venkov o.p.s.

Orgány sdružení
Činnost orgánů sdružení je vyčíslena počtem jednání v roce 2013:






Valná hromada - 1x, průměrná účast 66%
Dozorčí rada - 2x, účast 100%
Správní rada – 1x, účast 88%
Programový výbor (jen pro účely programu Leader) - 2x, účast 100%
Výběrová a hodnotitelská komise (jen pro účely programu Leader) – 1x, účast 83%
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Hospodaření
Hospodaření sdružení za rok 2013 skončilo ztrátou – 17.991,- Kč (hlavní činnost – 75.543,- Kč,
doplňková činnost 57.552,- Kč). Stručný přehled přináší následující tabulka. Závazky tvoří úvěr na
provoz. Pohledávky tvoří nevyplacené dotace na provoz z PRV ČR, projekt spolupráce Dědictví našich
předků a nezaplacené faktury z projektu Zelená úsporám.
Podrobné finanční výkazy jsou přílohou této výroční zprávy.
Peněžní prostředky

407 725,- Kč

Výsledek hospodaření

-

Závazky

17.991,- Kč
500 000,- Kč

Pohledávky

1 362 647,- Kč

Dlouhodobý majetek nehmotný

279 098,- Kč

Dlouhodobý majetek hmotný

15 669 617,- Kč

Za rok 2013 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:
Podle našeho názoru účetní závěrka za rok 2013 občanského sdružení MAS Společná CIDLINA, o.s.
Nepolisy75, 503 63 Nepolisy, podává bez výhrad ve všech významných ohledech věrný a poctivý
obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace ke dni 31.12.2013 a nákladů a výnosů a
výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2013 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy České republiky.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě občanského sdružení MAS Společná
CILDINA, o.s. Nepolisy75, 503 63 Nepolisy ke dni 31.12.2013 ve významných (materiálních) ohledech
v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou
Výrok auditora k ověření dle ISAE 3000:
Podle našeho názoru MAS Společná CIDLINA, o.s. splnila ve všech významných ohledech podmínky
plynoucí z Pravidel Mze a Dodatku č. 12 k Dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV – registrační číslo
žádosti 07/002/411/452/000007 pro rok 2013. Výdaje a příjmy byly řádně zdokumentovány,
odděleně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti MAS Společná
CIDLINA, o.s.. Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedené dotace je v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice.
V Nepolisech 28.3.2014
Zpracovala Jana Bitnerová
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