Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017

Úvod
Vážení příznivci,
pozitivní zprávou je, že v závěru roku se podařilo dokončit hodnocení strategií Komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD). Z celkem 179 místních akčních skupin, které předložily svou strategii, bylo
k 31. 12. 2017 schváleno 178. Díky iniciativě a tlaku Národní sítě MAS se podařilo prodloužit 1. i 2.
výzvu a následně vyhlásit i 3. výzvu tak, aby bylo možné opakovaně podat ty Strategie CLLD, které byly
v průběhu hodnocení vyřazeny.
Ty Strategie CLLD, které byly vybrány v prvních vlnách, již mohou skutečně fyzicky realizovat. Mezi
takovéto MAS patří i naše Společná CIDLINA, z.s. V roce 2017 bylo vyhlášeno celkem 7 výzev a výběrem
podpořeno k financování 19 projektů z různých oblastí. Z celkové alokace určené na realizaci strategie
CLLD je rozděleno přes 25 mil. Kč (37%). Některé projekty jsou již ve fázi realizace, některé teprve čekají
na závěrečné ověření způsobilosti u řídících orgánů.
Pro fyzické vyhlášení výzvy je nutné zpracovat mnoho podpůrných materiálů (interní postupy,
kontrolní listy), nastavit výběrová kritéria a podmínky jednotlivých výzev. Tato práce je administrativně
velmi náročná a nejsou vidět hmatatelné výsledky. Mnohdy si s Řídícími orgány vyměňujeme materiály
vícekrát. Například finální verze výběrových kritérií k Programovému rámci Programu rozvoje venkova
byla schválena až po 5 připomínkách, Interní postupy MAS pro Programový rámec Integrovaného
regionálního operačního programu byly dokonce v 11 verzích. Ve většině případů se jedná pouze o
záměnu formulace, podstata věci se nemění.
V letošním roce měli napilno i členové jednotlivých orgánů a začali projekty hodnotit a vybírat.
Výběrová komise, která projekty hodnotí a vybírá, se sešla celkem 6x. Správní rada, která projekty
schvaluje k financování, zasedala také 6x. Žadatelé byli proškoleni v celkem 9 seminářích.
V roce 2017 byl dokončen i projekt Místní akční plán Společné CIDLINY. Výsledkem projektu je rozsáhlý
dokument, který analyzuje stav školství v našem regionu a nastavuje cíle, díky kterým budeme
naplňovat strategii vzdělávání. Na tento projekt navážeme Místním akčním plánem II., který zčásti
bude implementovat vygenerované aktivity.
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Členská základna
Na podzim 2017 podal žádost o zrušení členství Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO a nově byl zvolen
členem Bohumil Orel jako fyzická osoba.
Místní akční skupina má k 31. 12. 2017 celkem 28 členů.
člen
Jana Bitnerová

2.

Loučná Hora dětem

3.
4.

vzdělávání

1.

zástupce
Ing. Jana Bitnerová
Marie Matyášová, Dis.

Na podporu aktivit v NB, z.s.

Ing. Marcela Česáková, MPA

6.

TJ Sokol Nepolisy, z.s.

7.

Bohumil Orel

Mgr. Bohumil Orel

8.

Obec Vinary

Ing. Štěpánka Holmanová

9.
10.

sociální

5.

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

Mgr. Ladislav Vlachý
Mgr. Vladimír Blažej
Ing. Ján Baláž

Oblastní charita Hradec Králové

Mgr. Václav Hrček
Mgr. Lenka Šilhánková

11.

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

Blanka Hatašová

12.

Město Chlumec nad Cidlinou

13.

Město Nový Bydžov

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

Pavel Procházka

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.

Josef Kadavý

26.

SKP Judo Nový Bydžov, z.s.

Ing. Erika Jelínková

Spolek Město v zahradách

Ing. Pavel Školník MPA

22.
23.

27.
28.

ŽP

21.

ekonomika

Obec Sekeřice

Ing. Jitka Raichová

Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.

Ing. Ondřej Havlíček
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Orgány
Statutárním orgánem je předseda – Jiří Šustr
Správní rada, funkční období čtyřleté, 9 členů, volba 22. 10. 2014
člen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zástupce

Jiří Šustr
Město Nový Bydžov
NATURA DK, a.s.
Město Chlumec nad Cidlinou
Loučná Hora dětem, z.s.
Stavoka Kosice, a.s.
Jaroslav Zych
Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.
Obec Vinary

Jiří Šutr
Ing. Pavel Louda
Ing. Miloš Hladík
Ing. Miroslav Uchytil
Marie Matyášová, Dis
Ing. Václav Bareš
Ing. Jaroslav Zych
Ing. Ondřej Havlíček
Ing. Štěpánka Holmanová

Výběrová komise, funkční období jednoleté, 7 členů, volba 7. 12. 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

člen
Obec Barchov
Lenka Bažantová
Agropodnik Humburky, a.s.
Miroslav Hanuš
SKP JUDO Nový Bydžov
Podzámčí, agentura podpory rodiny a
služeb, o.p.s.
Obec Nepolisy

zástupce
Mgr. Ladislav Vlachý
Lenka Bažantová
Josef Kadavý
Miroslav Hanuš
Ing. Erika Jelínková
Mgr. Lenka Šilhánková
Ing. Dušan Šustr

Dozorčí rada, funkční období čtyřleté, 5 členů, volba 22. 10. 2014

1.
2.
3.
4.
5.

člen
Na podporu aktivit v NB, z.s.
Střední škola technická a řemeslná,
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Obec Chudeřice
Spolek Město v zahradách
A G R O ŽLUNICE, a.s.
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zástupce
Ing. Marcela Česáková, MPA
Mgr. Vladimír Blažej
Ing. Miloš Veselý
Ing. Pavel Školník, MPA
Ing. Jitka Raichová
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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, finanční manažerka
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 je v realizaci. Byly
vyhlášeny první výzvy a vybrány první projekty. Třetina projektů má podepsanou dohodu o podpoře a
to z Programu rozvoje venkova. Všechny ostatní projekty jsou v závěrečném ověření způsobilosti u
řídících orgánů.
Přehled výzev a přijatých projektů k 31. 12. 2017
Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – Prorodinná opatření I.
Výzva je uzavřena, hodnocení je provedeno, přijat jeden projekt.
 OPZ - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007054
Společné prázdniny v DSO POCIDLINSKO, CZN 2.968.750,- Kč (dotace 2.820.312,- Kč)

1. VÝZVA MAS Společná CIDLINA PRV – PODPORA PODNIKATELŮ I
Výzva je uzavřena, přijato celkem 9 projektů s podporou celkem 2 343 917,- Kč. Projekty jsou v
realizaci.
 PRV - 17/001/19210/452/034/000140
Mobilní pracoviště, Matyáš Martin, CZN 242 323,- Kč (dotace 109.045,- Kč)
 PRV - 14/001/19210/452/034/000138
Nákup stavebního stroje, Ornst Miloš, CZN 499 900,- Kč (dotace 224.955,- Kč)
 PRV - 17/001/19210/452/034/000137
Nové vybavení autoservisu v Chlumci nad Cidlinou, Tláskal Jan, CZN 489.500,- Kč (dotace
220.275,- Kč)
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 PRV - 17/001/19210/452/034/000141
Nákup technologie pro truhlářskou dílnu, Kosičky, Košťál Pavel, CZN 394.690,- Kč (dotace
177.610,- Kč)
 PRV - 17/001/19210/452/034/000135
Nákup technologie a vybavení v rámci modernizace ubytovacího zařízení v Novém Bydžově,
Pošík Miroslav, CZN 498.640,- Kč (dotace 224.388,- Kč)
 PRV - 17/001/19210/452/034/000142
Nákup vysokofrekvenčního rentgenu a sonografu s barevným Dopplerem, veterinární
klinika Nový Bydžov, CZN 499.000,- Kč (dotace 224.550,- Kč)
 PRV - 17/001/19210/452/034/000142
Modernizace provozovny Barchov, Vyčítal Josef CZN 391.755,- Kč (dotace 176.289,- Kč)
 PRV - 17/001/19210/452/034/000137
Nákup ohraňovacího lisu pro URBAN KOVO, s.r.o., CZN 998.000,- Kč (dotace 449.100,- Kč)
 PRV - 17/001/19210/452/034/000134
Nákup minirypadla, Nosek Martin, CZN 699.900,- Kč (dotace 314.955,- Kč)

1. VÝZVA MAS Společná CIDLINA – IROP - INVESTICE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.
Výzva je uzavřena a projekty jsou řídícím orgánem vybrány k financování. Přijaty byly 2 projekty
s podporou celkem 1 392 572,- Kč
 IROP - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005562
Modernizace sociálních služeb pro DUHA o.p.s. Nový Bydžov, CZN 918.865,- Kč (dotace
872.922,- Kč)
 IROP - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005565
Nákup automobilu pro Středisko sociálních služeb Chlumec n.C, CZN 547.000,- Kč (dotace
519.650,- Kč)
Výzva MAS Společná CIDLINA - OPZ – Sociální podnikání I.
Výzva byla vyhlášena na podporu sociálního podnikání v regionu. Zahájení příjmu 14. 7. 2017,
ukončení příjmu 26. 9. 2017. Výzva je uzavřena, hodnocení je provedeno, registrován a přijat jeden
projekt, CZV 1 219 400,- Kč. Alokace nebyla vyčerpána. Projekt je v závěrečném ověření způsobilosti u
poskytovatele dotace.
 OPZ - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007892
Podpora osob v sociálním podniku OK AQUALIGNUM, CZN 1.219.400,- Kč

6

Výroční zpráva 2017

2. VÝZVA MAS Společná CIDLINA - IROP – Bezpečně do škol a zaměstnání I.
Výzva je vyhlášena na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravu. Zahájení příjmu 17. 7. 2017,
ukončení příjmu 17. 11. 2017. Výzva je uzavřena, hodnocení provedeno, registrovány a přijaty 4
projekty za CZV 7 503 710,- Kč. Alokace nebyla vyčerpána. Projekty jsou v závěrečném ověření
způsobilosti u poskytovatele dotace.
 IROP - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006995
Rekonstrukce chodníku Nepolisy, CZN 1.278.517,- Kč (dotace 1.214.591,- Kč)
 IROP - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006988
Chodníky – Obec Vinary, CZN 1.845.528,- Kč (dotace 1.753.252,- Kč)
 IROP – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007018
Bezpečně do zaměstnání a do škol v obci Žlunice, CZN 2.107.096,- Kč (dotace 2.001.741,- Kč)
 IROP – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007035
Výstavba chodníku v obci Zachrašťany CZN 2.428.771,- Kč (dotace 2.307.332,- Kč)

3. VÝZVA MAS Společná CIDLINA - IROP – Investice do kvalitního vzdělávání I.
Výzva byla vyhlášena na podporu infrastruktury investic do základních škol, zájmového a neformálního
vzdělávání. Zahájení příjmu 14. 8. 2017, ukončení 20. 10. 2017. Výzva je uzavřena, hodnocení
provedeno, registrován a přijat 1 projekt, CZV 9 998 538,- Kč, alokace téměř vyčerpána (zbývá
221 432,- Kč). Projekty jsou v závěrečném ověření způsobilosti u poskytovatele dotace.
 IROP - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006445
Nástavba přírodovědných učeben a umístění výtahu v ZŠ Skřivany, CZN 9.998.539,- Kč
(dotace 9.498.612,- Kč)
Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – Podpora sociálního začleňování I.
Výzva je vyhlášena na podporu sociálních služeb a další programy a činnosti v oblasti sociálního
začleňování. Zahájení příjmu 11. 9. 2017, ukončení 25. 10. 2017. Výzva je uzavřena, hodnocení
provedeno, registrován a přijat 1 projekt, CZV bez příjmů 1 371 100,- Kč, alokace nebyla vyčerpána.
Projekty je v závěrečném ověření způsobilosti u poskytovatele dotace.
 OPZ - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008154
Personální podpora a podpora vzdělávání v DUHA o.p.s., CZN 2.060.950,- Kč

4. Výzva MAS Společná CIDLINA – IROP – Sociální podnikání I.
Výzva je vyhlášena. Uzávěrka výzvy 30. 3. 2018
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Přehled rozdělení finanční alokace na MAS k 31. 12 .2017 :
Program

Alokace

Rozděleno

Zbývá

IROP

36.219.970,- Kč

18.168.100,- Kč

18.051.870,- Kč

OPZ

12.000.000,- Kč

6.249.100,- Kč

5.750.900,- Kč

PRV

17.909.610,- Kč

2.121.167,- Kč

15.788.443,- Kč

Animace školských zařízení
Společná CIDLINA v rámci realizace SCLLD poskytuje našim školám metodickou podporu v rámci
Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. „šablony“. Zaměstnanec MAS
poskytuje školám a školkám podporu, tak aby byly schopny realizovat zjednodušené projekty včetně
podání žádostí, vykazování zpráv o realizaci, žádostí o platbu v monitorovacím systému ISKP 14+
a ukončení realizace těchto projektů. Tato pomoc je poskytována školám zdarma.
V roce 2017 zahájilo realizaci svých projektů 16 z 26 mateřských a základních škol na území regionu
Společná CIDLINA. Ostatní školy se rozhodly využít placených služeb agentur nebo vůbec nerealizovat
projekty zjednodušeného vykazování. Pro školy byly zrealizovány dva semináře, kde jim byly
představeny jednotlivé šablony pro MŠ a ZŠ a vysvětlena problematika projektů zjednodušeného
vykazování.
Na území regionu Společná CIDLINA nejvíce využily mateřské školy personální šablonu chůva a to ve
100 %. Dále také vzdělávací semináře na téma „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi“ či sdílení
zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Základní školy volily
převážně šablonu školní asistent, kluby zábavné logiky či doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem. Dále také vzdělávací semináře z oblasti inkluze či rozvoje matematických či čtenářských
gramotností. Díky vyššímu počtu žáků si velké školy mohly zvolit šablony „školní speciální pedagog“ či
„školní psycholog“ po celou dobu realizace jejich projektů.
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Projekty spolupráce
Projekty spolupráce financované z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 jsou ve fázi udržitelnosti.
V rámci projektu Krajina je naše zrcadlo proběhl workshop s názvem „Péče o krajinu a zeleň v obcích“
v Nepolisech dne 23. 11. 2017.
Kurzy ručních prací a kurzy vaření probíhají
na zámku ve Sloupně a v Domově dětí a
mládeže v Novém Bydžově (projekt
Komunitní venkov). O kurzy s názvem
Adventní tvoření a Jídlo jako lék byl ze
strany veřejnosti velký zájem. Projekt Na
venkově zdravě jíme, byl naplněn již
tradičně seminářem pro zaměstnance
školních jídelen.

Místní akční plán regionu Společná CIDLINA
MAS Společná CIDLINA realizovala od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2017 projekt Místní akční plán (MAP)
regionu Společná CIDLINA. Celkové náklady na projekt byly rozpočtovány ve výši 2. 312. 506,- Kč. MAP
byl realizován pro 24 mateřských a základních škol a 2 základní školy praktické. Do projektu bylo
zapojeno všech 26 mateřských a základních škol se souhlasem jejich zřizovatele, tedy 100% škol podle
RED IZO. Projekt byl primárně zaměřen na ředitele mateřských a základních škol, jejich zřizovatele,
pedagogy těchto škol a zástupce zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu bylo dosáhnout
zlepšení úrovně školní kultury v regionu Společná CIDLINA a podpořit spolupráci a partnerství aktérů
ve vzdělávání.
Dle potřeb mateřských a základních škol bylo
zřízeno 6 pracovních skupin, které se
zaměřovaly na předškolní vzdělávání a péči,
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
v základním vzdělávání, inkluzivní vzdělávání
a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem, rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků, zájmové vzdělávání, rozvoj
kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání a kariérové poradenství v
základních školách.

9

Výroční zpráva 2017

V rámci realizace projektu bylo naplánováno a uskutečněno 20 seminářů a workshopů, 1 exkurze a 3
pracovní výjezdy, které byly vybírány dle aktuálních potřeb škol a jejich zřizovatelů. Dle hodnotících
dotazníků měly semináře velký úspěch a získané poznatky pedagogové uplatňují v praxi. Také bylo
uskutečněno setkání pro rodiče, kdy mohli prezentovat své názory a potřeby v oblasti školství a byl
vytvořen i dotazník, ve kterém rodiče anonymně odpovídali. Webové stránky s dotazníkem navštívilo
758 návštěvníků, kompletní odpovědi předalo 200 návštěvníků (tj. přibližně ¼). Dále byl vytvořen
dotazník pro žáky 8. a 9. tříd, kdy byly zjišťovány informace týkající se výběru střední školy na území
Novobydžovska a Chlumecka. Výsledky obou dotazníků byly uveřejněny na webových stránkách
realizátora projektu.
V průběhu projektu byly vypracovány průběžné a závěrečné sebehodnotící evaluační zprávy. Také byla
provedena externí evaluace od nezávislého zpracovatele.
Výstupem projektu bylo vytvoření dokumentu Místní akční plán vzdělávání v regionu Společná CIDLINA
2017 – 2020, který se skládá z akčního plánu, analytické části, strategického rámce a strategické části.
Ve spolupráci s rodiči a pedagogy byla vytvořena vize vzdělávání v regionu Společná CIDLINA:
„Spokojené děti rády navštěvují různorodé, ale stabilní školy a další subjekty poskytující neformální
vzdělávání s otevřenými a vzdělanými pedagogy. Ti, v odpovídajícím a podnětném prostředí a v
moderně vybavených menších třídách, dávají dětem možnosti se připravit na reálný život, učí je
komunikovat a vytvářet vztahy, používat logické myšlení a chápat souvislosti.“

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.
Královéhradecké dožínky
Účast Společné CIDLINY na 14. ročníku Královéhradeckých Dožínek proběhlo v duchu prezentací
Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v Královéhradeckém kraji. Dožínky se konaly u
koupaliště Flošna. Pro návštěvníky byl již tradičně připraven bohatý program. Ve stanu MAS
Královéhradeckého kraje bylo možné získat informační materiály z celého kraje.
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Nákup dodávky energií
Obchodování energií se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 22. 9. 2017 formou elektronických
poptávkových aukcí. Průběh obchodování je zobrazen v Historii platných návrhů v aukci. Detailní
dokumentace o průběhu aukce je uložena v Registračním centru Českomoravské komoditní burzy
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.
Celková cena za dodávku zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí 1 024 254,- Kč bez
DPH (jednotková cena komodity zemní plyn činí 462,- Kč/MWh) a celková cena za dodávku zemního
plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) činí 400 197,- Kč bez DPH (jednotková cena komodity
zemní plyn činí 399,- Kč/MWh).
Celková cena za dodávku elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí činí 1 961 440,- Kč
(jednotková cena komodity elektřiny činí 943,- Kč)

Kvantifikovatelné výstupy hlavní činnosti za rok 2017
 vyhlášení 8 výzev na příjem Žádostí o podporu, z toho 7 výzev je uzavřených s podpořenými
projekty
 9 seminářů pro žadatele (7 seminářů v rámci animace SCLLD, 2 semináře v rámci animace
školských zařízení)
 Dokončení projektu Místní akční plán regionu
Společná CIDLINA
 naplňování udržitelnosti projektů spolupráce,
 monitoring realizovaných projektů,
 prezentace na Dožínkách Královéhradeckého kraje,
 organizace setkávání aktérů v regionu,
 příprava metodických podkladů pro vyhlašování
výzev v rámci SCLLD,
 2 x zasedání valné hromady (68% účast)
 6x zasedání výběrové komise (96% účast)
 6x zasedání správní rady (91% účast)
 2x jednání dozorčí rady (100% účast)

Kvantifikovatelné výstupy doplňkové činnosti za rok 2017
 nákup elektřiny a plynu pro 24 partnerů z regionu.
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Dary
V roce 2017 Společná CIDLINA obdržela finanční dar ve výši 100 000,- Kč. Použití daru je účelově vázáno
na zajištění provozní, vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti v rámci regionu. Dary byly obdrženy
celkem od 1 subjektu:
 Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
Dar byl celý vyčerpán v roce 2017 a použit k úhradě spolufinancování projektu SCLLD Společná
CIDLINA 2014- 2020 a provozu vlastní činnosti.

Členství v Krajském sdružení NS MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji
a Národní síti MAS ČR
Národní síť Místních akčních skupin ČR prošla volbou a
v současnosti je předsedou Ing. Jiří Krist z MAS Opavsko, z.s.
Druhou podstatnou změnou je hledisko fungování a byla zřízena
nová funkce ředitele, do které nastoupil Ing. Petr Čáp. Nový ředitel
Petr Čáp přechází do Národní sítě z Úřadu vlády (Agentura pro sociální začleňování), kde měl na starosti
spolupráci s MAS a regionální rozvoj. Současně NS MAS otevřela novou kancelář v Praze na
Senovážném náměstí 23.
Do NS MAS platíme roční členské příspěvky ve výši 15.000,- Kč.
Krajské sdružení Národní sítě MAS Královéhradeckého kraje velmi dobře funguje a výměna zkušeností
a spolupráce místních akčních skupin probíhá pravidelně každý měsíc.
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).
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Hospodaření
Hospodaření spolku za rok 2017 skončilo ztrátou 22.555,- Kč (hlavní činnost – 27.360,- Kč, doplňková
činnost + 4.805,- Kč). Stručný přehled přináší následující tabulka. Pohledávky tvoří nevyplacené dotace.
Závazky jsou tvořeny půjčkami na předfinancování provozu MAS a mzdovými prostředky za měsíc
prosinec, které byly vyplaceny v lednu 2018.
Peněžní prostředky
Výsledek hospodaření
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Pohledávky
Dlouhodobý majetek hmotný

949.890,- 22.555,298.982,500.000,436.971,790.454,-

Úplná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy zveřejněné ve veřejném rejstříku (sbírka listin)
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (spolek je vedený pod spisovou značkou L 5300).
Za rok 2017 byl firmou ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. proveden audit účetní závěrky.
Výrok auditora k účetnímu auditu:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní
jednotky Společná CIDLINA, z.s. a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12.
2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou Společné CIDLINY, z.s. dne 31. 5. 2018

V Nepolisech 3. 5. 2018
Zpracovala Ing. Jana Bitnerová
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