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Úvod
Vážení příznivci,

letošní rok byl pro nás úspěšným rokem, v říjnu nám byla schválena Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje regionu Společná CIDLINA. Pro náš region to znamená začít realizovat strategii
a naplňovat cíle stanovené již v roce 2013. Většina místních akčních skupin (MAS) ovšem musí stále
čekat, výběr hodnocení se prodlužuje. Ke konci roku 2016 byly předloženy strategie všech 179 MAS
a pouze 16 z nich obdrželo akceptační dopisy. Akceptační dopis je rozhodnutí o podpoře financování
strategie před vydáním právního aktu. Z toho pouze 8 MAS stihlo vyhlásit výzvu o podporu pro své
žadatele. Předkládání strategií probíhalo od 1. 9. 2015, ale informace a metodické podklady byly
řídícími orgány tvořeny a aktualizovány do ledna 2016, i z tohoto důvodu jsou k předloženým
strategiím značné připomínky ze stran kontrolních orgánů. Kontrola naší strategie trvala 11 měsíců,
prošla 3 formálními a administrativními kontrolami a 3 věcnými hodnoceními ze strany úředníků a
hodnotitelů třech řídících orgánů (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zemědělství
ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.)

Místní akční skupiny mají velmi dobrou metodickou a legislativní podporu v Národní síti místních
akčních skupin ČR a podle mého názoru vedení odvedlo velmi dobrou práci. Dovolím si citovat slova
předsedy Václava Pošmurného z Výroční zprávy NS MAS ČR za rok 2016:

Jako velmi dobré lze hodnotit aktivity pracovních skupin (PS). PS Vzdělávání připravila projekt na
vzdělávání manažerů MAS, který byl technicky a obsahově na vysoké úrovni a je zařazen do zásobníku
projektů. PS LEADER velmi intenzivně spolupracovala s řídícími orgány relevantních operačních
programů a s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na přípravě metodik a pravidel pro MAS.
PS Program a vize připravila Strategii NS MAS do roku 2030.
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. je silnou, sebevědomou a respektovanou
organizací prezentující názory venkova na nejvyšších úrovních v rámci ČR i Evropské unie.
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Členská základna
V letošním roce se členská základna v zásadě nezměnila, došlo k výměně zástupce v Podzámčí,
agentury podpory rodiny a služeb, o.p.s., bylo zrušeno členství Cidliny, svazku obcí a Mikroregionu
Novobydžovska z důvodu zániku organizací a za nové členy byli přijati Jana Bitnerová a Dobrovolný
svazek obcí POCIDLINSKO (zástupce Pavel Louda)
Místní akční skupina má k 31. 12. 2016 celkem 28 členů.
člen
Jana Bitnerová

2.

Loučná Hora dětem

3.
4.

vzdělávání

1.

zástupce
Ing. Jana Bitnerová
Marie Matyášová, Dis.

Občanské sdružení Na podporu aktivit v NB

6.

Tělovýchovná jednota Sokol Nepolisy

7.

Město Nový Bydžov

8.

Obec Vinary

9.
10.

sociální

5.

Obec Barchov
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov,
Dr.M.Tyrše 112

Ing. Marcela Česáková, MPA
Mgr. Ladislav Vlachý
Mgr. Vladimír Blažej
Ing. Ján Baláž
Mgr. Bohumil Orel
Ing. Štěpánka Holmanová

Oblastní charita Hradec Králové

Mgr. Václav Hrček
Mgr. Lenka Šilhánková

11.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. MO
Nový Bydžov

Blanka Hatašová

12.

Město Chlumec nad Cidlinou

13.

Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO

Ing. Pavel Louda

Obec Chudeřice

Ing. Miloš Veselý

Obec Nepolisy

Ing. Dušan Šustr

14.
15.
16.
17.

veřejná správa

Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.

Ing. Miroslav Uchytil

Jiří Šustr

Jiří Šustr
Vladimír Peš

18.

Obec Olešnice

PhDr. Jan Outlý, Ph.D.

19.

A G R O ŽLUNICE, a.s.

20.

Lenka Bažantová

Lenka Bažantová

NATURA DK, a.s.

Ing. Miloš Hladík

Stavoka Kosice, a.s.

Ing. Václav Bareš

Miroslav Hanuš

Miroslav Hanuš

24.

Jaroslav Zych

Ing. Jaroslav Zych

25.

Agropodnik Humburky, a.s.

26.

SKP JUDO Nový Bydžov

22.
23.

27.
28.

ŽP

21.

ekonomika

Obec Sekeřice

Ing. Jitka Raichová

Josef Kadavý
Ing. Erika Jelínková

Město v zahradách

Ing. Pavel Školník MPA

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.

Ing. Ondřej Havlíček
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Orgány
Statutárním orgánem je předseda – Jiří Šustr
Správní rada – volební období čtyřleté
člen

zástupce

Jiří Šustr

Jiří Šustr

Město Chlumec nad Cidlinou

Ing. Miroslav Uchytil

Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO

Ing. Pavel Louda

Loučná Hora dětem

Marie Matyášová, Dis.

NATURA DK, a.s.

Ing. Miloš Hladík

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.

Ing. Ondřej Havlíček

Jaroslav Zych

Ing. Jaroslav Zych

Obec Vinary

Ing. Štěpánka Holmanová

Stavoka Kosice, a.s.

Ing. Václav Bareš

Dozorčí rada – volební období čtyřleté
člen

zástupce

Občanské sdružení Na podporu aktivit v NB

Ing. Marcela Česáková, MPA

Město v zahradách

Ing. Pavel Školník MPA

A G R O ŽLUNICE, a.s.

Ing. Jitka Raichová

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
Obec Chudeřice

Mgr. Vladimír Blažej
Ing. Miloš Veselý

Výběrová komise – volební období jednoleté
člen

zástupce

Obec Nepolisy

Ing. Dušan Šustr

Agropodnik Humburky, a.s.

Josef Kadavý

Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.

Mgr. Lenka Šilhánková

Miroslav Hanuš

Miroslav Hanuš

SKP JUDO Nový Bydžov

Ing. Erika Jelínková

Obec Barchov

Mgr. Ladislav Vlachý

Lenka Bažantová

Lenka Bažantová
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Zaměstnanci
Místní akční skupina má 4 zaměstnance na plný úvazek. Mzdy jsou hrazeny z projektů a vlastních
zdrojů. Vlastní zdroje tvoří spolufinancování v rozmezí od 5 od 15 % k jednotlivým projektům.





Ing. Jana Bitnerová, vedoucí zaměstnanec SCLLD, manažerka spolku
Petra Pražáková, projektová manažerka
Lenka Jelínková, účetní
Bc. Žaneta Musilová, projektová manažerka

Další zaměstnanci jsou využíváni na dohody o provedení práce za účelem realizace konkrétního
projektu.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA byla 24.10.2016
schválena a doporučena k financování. Akceptační dopisy byly vydány:
 Ministerstvem zemědělství k Programu rozvoje venkova ČR dne 15.12.2016
 Ministerstvem práce a sociálních věcí k Operačnímu programu Zaměstnanost 2.11.2016
 Ministerstvem pro místní rozvoj k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu
8.11.2016
SCLLD bude naplňovat následující cíle a opatření:
Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Programový
rámec

Opatření/Fiche v akčním plánu

1.1.A Podpora strategických investic
1.1.B Podpora vyspělých technologií a inovativního
podnikání
1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh 1.1.C Podpora podnikatelů a sociálního podnikání
práce

IROP

Sociální podnikání

PRV

Podpora podnikatelů

OPZ

Zaměstnanost

PRV
PRV

Konkurenceschopné
zemědělství
Konkurenceschopné lesnictví

PRV

Environmentální funkce lesa

PRV

Spolupráce MAS

IROP

Investice do kvalitního
vzdělávání
Zaměstnanost

1.1.D Tvorba produktů cestovního ruchu

1.2. Konkurenceschopné
zemědělství a lesnictví

1.2.A Zvyšování ekonomické výkonnosti zemědělských
a lesnických podniků
1.2.B Podpora krajinotvorné funkce zemědělství a
lesnictví
2.1.A Koordinace činností v oblastech společ. zájmu
2.1. Fungující veřejná správa a
regionální partnerství

2.1.B Podpora činnosti MAS
2.1.C Otevřená a efektivní veřejná správa

2.2 Vzdělávání provázané s trhem
práce

2.2.A Podpora středního a učňovského školství a jeho
provázání na trh práce
2.2.B Zvyšování kvalifikace pracovní síly

OPZ
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3.1. Sociálně stabilní region

3.1.A Programy řešení situace sociálně
problematických komunit
3.1.B Podpora sportu a zlepšení zázemí pro pohybové
aktivity
3.1.C Zlepšení civilní bezpečnosti a ochrany majetku
3.2.A Zlepšení lokální dostupnosti zdravotních služeb
3.2.B Zvýšení kvality a rozšíření spektra zdrav.h služeb

3.2. Kvalitní a dostupné veřejné
služby

3.2.C Zlepšení lokální dostupnosti sociálních služeb

3.2.D Udržení a zkvalitnění sítě mateřských a
základních škol
3.2.E Udržení sítě pošt

IROP

Investice do sociálních služeb

OPZ

Sociální služby

IROP

Investice do kvalitního
vzdělávání

IROP

Sociální bydlení

IROP

Bezpečně do škol a zaměstnání

4.1.A Regenerace bytového fondu
4.1. Kvalitní a dostupné bydlení

4.1.B Budování nízkonákladového bydlení
4.2.A Profesionalizace a úzká spol. NNO v regionu

4.2. Vysoká společenská aktivita

5.1. Vysoká úroveň dopravy

4.2.B Podpora kulturního dění a vytváření povědomí o
místní identitě
2.4.C Budování zázemí pro rodinu, volný čas a
spolkovou činnost
5.1.A Rekonstrukce silniční infrastruktury
5.1.B Budování cyklostezek a infrastruktury pro
chodce
5.1.C Rozšíření, udržení a zkvalitnění sítě veř. dopravy
5.1.D Budování a modernizace park. Kapacit

5.2. Kultivovaný veřejný prostor

5.2.A Regenerace veřejných prostranství ve městech a
obcích
5.2.B Rekonstrukce sakrálních a kulturně historických
památek
5.3.A Regenerace brownfields
5.3.B Eliminace černých skládek
5.3.C Eliminace starých ekologických zátěží
5.3.D Zlepšení odpadového hospodářství v obcích

5.3.

Kvalitní životní prostředí

5.3.E Budování napojení na kanalizaci a čistírny
odpadních vod
5.3.F Rekultivace vytěžených ložisek písku
5.3.G Environmentální vzdělávání
5.3.H Zavádění energetických úspor
5.3.I Ochrana přírody a regenerace krajinných prvků
5.3.J Zvyšování retence vody v území a
protipovodňových opatření

Podpora z jednotlivých programů pro naše žadatele činí:
 Operační program Zaměstnanost 12 000 000,- Kč
 Integrovaný regionální operační program 38 126 230,- Kč
 Program rozvoje venkova 18 764 110,- Kč
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Projekty spolupráce
Projekty spolupráce financované z Programu rozvoje venkova ČR 20117 – 2013 jsou ve fázi
udržitelnosti. V rámci projektu Krajina je naše zrcadlo proběhl workshop s názvem Ochrana kaštanů a
další zeleně v Nepolisech 17.5. Kurzy ručních prací a kurzy vaření probíhají na zámku ve Sloupně a
v Domově dětí a mládeže v Novém Bydžově (projekt Komunitní venkov). Projekt Na venkově zdravě
jíme, byl naplněn seminářem na téma zdravé stravování ve školách 25.8. v Lužci nad Cidlinou.

Místní akční plán regionu Společná CIDLINA
Projekt řeší především absenci systémového přístupu k rozvoji vzdělávání ve školách regionu
Společná CIDLINA. Zřizovatelé mateřských a základních škol na území Společné CIDLINY se dohodli, že
nositelem projektu při tvorbě místních akčních plánů bude MAS Společná CIDLINA. Území ORP Nový
Bydžov zahrnuje 15 mateřských a základních škol, 1 základní školu praktickou a oblast přidružených
obcí Chlumce nad Cidlinou na území ORP Hradec Králové 9 mateřských škol a základních škol a 1
základní školu praktickou.
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Prostřednictvím řídícího výboru je vytvářen místní akční plán. Toto seskupení, které nyní vzniklo,
začne řešit problém, kdy nedochází ke společnému plánování těchto institucí na úrovni místních
partnerství a nerozvíjí se potenciál možných lídrů v řadách ředitelů a pedagogů. V této oblasti
nefunguje setkávání ředitelů a zástupců zřizovatelů škol, kdy by se zaměřovali na hodnocení kvality
vzdělávání, plánování potřeb jednotlivých škol a zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem. Rodiče, nestátní organizace a sociální služby nejsou aktivně zapojováni ke
spolupráci se školou a neformálními vzdělávacími organizacemi. Školám chybí koordinovaný přístup
ke spolupráci, společná vize a dialog s ostatními aktéry ve vzdělávání.
Cílem projektu je dosáhnout zlepšení
úrovně školní kultury v regionu
Společná CIDLINA. Uplatňována je
vzájemná výměna zkušeností a
spolupráce mezi všemi subjekty
zabývající se vzdělávacími a výchovnými
aktivitami. V rámci realizace projektu
dochází k setkávání zástupců
mateřských, základních škol včetně
neformálního a zájmového vzdělávání v
řídícím výboru, kdy zúčastnění budou
na základě spolupráce a efektivní
komunikace vytvářet místní akční plán,
který bude reagovat na specifické
potřeby školských zařízení. Při tvorbě místního akčního plánu je hlavním cílem stanovit priority, na
které by se měly zúčastněné strany zaměřit a podporovat rozvoj dalších služeb, které se vzděláváním
zabývají.
Projekt je realizován od 1.1.2016 a ukončen bude 31.10.2017.

Ostatní činnost
Do ostatní činnosti lze zahrnout realizaci projektů financovaných z jiných programů. Tato činnost je
financována především z dotace Královéhradeckého kraje a z doplňkové činnosti.
Dotace KHK
V letošním roce nám byla poskytnuta 95% dotace z Královéhradeckého kraje na pokrytí
neuznatelných nákladů při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje režijních nákladů
ve výši 150 000,- Kč. Finanční prostředky byly použity převážně na pokrytí provozních a mzdových
nákladů MAS. Celkové náklady na projekt činily 169 060,- Kč.
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Prezentace regionu na Zemi Živitelce
Jako každým rokem jsme se prostřednictvím Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje prezentovali
na mezinárodní výstavě Země Živitelka 2016 v Českých Budějovicích. Součástí výstavy byla obnova a
rozvoj venkova s hlavním mottem „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“, která
zahrnovala činnost místních akčních skupin, tvorbu a ochranu krajiny nebo agroturistiku.
Královéhradecké dožínky
Účast Společné CIDLINY na 13. ročníku Královéhradeckých Dožínek proběhlo v duchu prezentací
realizovaných projektů. Letos se tato akce konala u koupaliště Flošna. Pro návštěvníky byl již tradičně
připraven bohatý program od pouťových atrakcí, loutkového divadla a cimbálové muziky. Ve stanu
MAS Královéhradeckého kraje bylo možné získat informační materiály z celého kraje.

Nákup dodávky energií
Opět byly pro naše partnery nakoupeny komodity elektřiny a plynu pro rok 2017 na Českomoravské
komoditní burze Kladno.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu (maloodběr) nabídl nejnižší cenu dodavatel
Pražská plynárenská, a.s., a to jednotkovou cenu za komoditu zemní plyn 465,- Kč/MWh bez DPH. Pro
rok 2016 byl plyn nakoupen za 681,- Kč/MWh.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu (velkoodběr) nabídl nejnižší cenu dodavatel
Luminus, spol. s.r.o., a to jednotkovou cenu za komoditu zemní plyn 423,- Kč/MWh bez DPH. Pro rok
2016 byl plyn nakoupen za 614,- Kč/MWh.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka elektřiny nabídl nejnižší cenu dodavatel CENTROPOL
ENERGY, a.s., a to jednotkovou cenu za komoditu elektřiny 743,- Kč/MWh bez DPH. Pro rok 2016 byl
plyn nakoupen za 1 226,- Kč/MWh.
Kvantifikovatelné výstupy hlavní činnosti za rok 2016
 schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Společná CIDLINA 2014 2022 ze strany řídících orgánů,
 naplňování udržitelnosti projektů spolupráce,
 monitorning realizovaných projektů,
 prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích,
 prezentace na Dožínkách Královéhradeckého kraje,
 organizace setkávání aktérů v regionu,
 příprava metodických podkladů pro vyhlašování výzev v rámci SCLLD.

Kvantifikovatelné výstupy doplňkové činnosti za rok 2016
 nákup elektřiny a plynu pro 24 partnerů z regionu.
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Dary
V roce 2016 Společná CIDLINA obdržela finanční dary ve výši 57 000,- Kč. Použití daru je účelově
vázáno na zajištění provozní, vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti v rámci regionu. Dary byly
obdrženy celkem od 1 subjektu:
 Dobrovolní svazek obcí POCIDLINSKO

Členství v Krajském sdružení NS MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji
a Národní síti MAS ČR
Krajské sdružení Národní sítě MAS Královéhradeckého kraje velmi dobře funguje a výměna
zkušeností a spolupráce místních akčních skupin úspěšně pokračuje. Měsíčně se konají setkání
zástupců MAS a jsou řešeny otázky týkající se problematiky MAS a rozvoje regionu. Krajské sdružení
má celkem 15 MAS a jeho výkonným orgánem je zvolen pětičlenný výbor: předseda – Petr Kulíšek
(MAS Nad Orlicí), místopředsedkyně – Jana Kuthanová (MAS Hradecký venkov), členové – Jana
Bitnerová (MAS Společná CIDLINA), Tomáš Vidlák (MAS POHODA venkova) a Jan Balcar (MAS
Království – Jestřebí hory).

Zástupcem Královéhradeckého kraje ve výboru Národní sítě MAS je Jana Kuthanová, členem pracovní
skupiny LEADER při Národní síti Jana Bitnerová. Členský příspěvek činí 10 000,- Kč/ročně.

Hospodaření
Hospodaření spolku za rok 2016 skončilo ztrátou 4.490,- Kč (hlavní činnost – 9.213,- Kč, doplňková
činnost + 4.723,- Kč). Stručný přehled přináší následující tabulka. Pohledávky tvoří nevyplacené
dotace. Závazky jsou tvořeny půjčkami na předfinancování provozu MAS, zálohou z MŠMT na projekt
Místní akční plán regionu Společná CIDLINA a mzdovými prostředky za měsíc prosinec, které byly
vyplaceny v lednu 2017.
Peněžní prostředky
Výsledek hospodaření
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Pohledávky
Dlouhodobý majetek nehmotný
Dlouhodobý majetek hmotný

733.347,- 4.490,1.075.239,500.000,309.878,256.500,790.454,10

Výroční zpráva 2016

Za rok 2016 byl firmou ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. proveden audit účetní závěrky.

Výrok auditora k účetnímu auditu:
Podle mého názoru účetní závěrka jednotky Společná CIDLINA, z.s., k 31. 12. 2016 podává ve všech
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů, finanční situace
a výsledku hospodaření této účetní jednotky za dané účetní období v souladu v souladu se zákonem
o účetnictví, s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky
č. 504/20025 Sb., ve znění pozdějších předpisů a výrok ve zprávě auditora je výrokem „bez výhrad“.
Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou Společné CIDLINY, z.s. dne 30. 5. 2017

Zpracovala Ing. Jana Bitnerová
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