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ROZVAHA ZA ROK 2013

AKTIVA ke dni 1.1.2013 ke dni 
31.12.2013

A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 2 989 649 3 121 780

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 1 037 614 787 193
I.zásoby celkem 0 0
II.pohledávky celkem 4 655 5 055
odběratelé 4 100 4 500
poskytnuté krátk. finanční výpomoci 0 0
poskytnuté provozní zálohy 555 555
III.krátkodobý finanční majetek celkem 1 032 959 762 138
pokladna 4 118 6 104
účty v bankách 1 028 841 756 034
peníze na cestě 0  
IV. jiná aktiva celkem 0 20 000

příjmy příštích období 0 20 000

AKTIVA CELKEM 4 027 263 3 908 972

PASIVA ke dni 1.1.2013 ke dni 
31.12.2013

A.VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 3 908 980 3 908 980
I. jmění celkem 268 877 268 877
vlastní jmění 268 877 268 877
fondy 0 0
II. Výsledky hospodaření celkem 3 640 103 3 640 103
účet výsledku hospodaření -308 721 0

nerozdělený zisk, ztráta minulých období 3 948 824 3 640 103

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM 118 283 873 671
I. rezervy celkem 0 0
II. dlohodobé závazky celkem 0 0

III.krátkodobé závazky celkem 118 283 873 671
dodavatelé 81 872 121
ostatní závazky 75 0
závazky k zaměstnancům 22 331 6 630

závazky k institucím sociálního zabezpeče-
ní a zdravotního pojištění 12 204 0

ostatní přímé daně 1 801 1 170
krátkodobé bankovní úvěry 0 0
ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 865 750
dohadné účty pasivní 0 0

IV. Jiná pasiva celkem 0 0

PASIVA CELKEM 4 027 263 4 782 651

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK +ZISK/-ZTRÁTA -873 678

Sestavila v dubnu 2014 Zuzana Guthová

Finanční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva 2013

název organizace: Místní akční skupina Sdružení Růže

číslo a datum registrace - VS/1-1/56 752/04-R ze dne 23.3.2004

sídlo organizace a adresa: Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany

webové stránky: http://mas.sdruzeniruze.cz, www.venkovskatrznice.eu

bankovní spojení: ČSOB, Lannova 3, České Budějovice 

statutární zástupce: PhDr. Stanislav Malík

manažerka MAS RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc.

telefon: +420 386 327 055, +420 724 643 050

e-mail: guthova@cb.gin.cz

IČO: 26656906

Místní akční skupina 
Sdružení Růže

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku Místní akční 
skupina Sdružení Růže k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrku ověřujeme s výrokem 
bez výhrad.
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Cíle sdružení
Členové sdružení MAS Sdružení Růže se podílejí na vytváření i naplňování strategie MAS pro vše-
stranný rozvoj a obnovu kulturního a přírodního dědictví regionu Sdružení Růže. 

Naší současnou strategií „Růže rozkvétá kooperací“ chceme podporovat vzájemnou komunikaci 
a spolupráci v regionu, která povede k lepšímu využívání místních zdrojů a ke snížení závislosti na 
zdrojích vnějších. Chceme být regionem vzdělaných, komunikujících, podnikavých a spokojených 
lidí. Naše podpora směřuje do čtyř oblastí. 

1. Oblast rozvoje lidských zdrojů

2. Oblast podpory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů

3. Oblast dostupnosti veřejných služeb

4. Oblast podpory vzájemné kooperace

Orgány sdružení, zaměstnanci 
Nejvyšším orgánem je Valná hromada. MAS má dále výbor, výběrovou komisi a revizní komisi. 

Výbor MAS pracoval v roce 2013 ve složení:
PhDr. Stanislav Malík – předseda MAS

Ing. Pavel Farka – místopředseda MAS 

Další členové: Mgr. Korčaková Věra Ing. František Štangl, Ing. Pavel Kříha, 

Revizní komise pracovala ve složení:
Mgr. Helena Jaloševská, Ing. Marcela Raabová, Bc. Dagmar Štrbačková

Výběrová komise pracovala ve složení:
Mgr. Vilibald Rolínek – předseda výběrové komise 

Olga Černá, RNDr. Hana Korčáková, Václav Švarc, Mgr. Martin Střelec, Ing. Jiří Opekar,  
Mgr. Bohuslav Čtveráček, Mgr. Vladimír Hokr

Sekretariát MAS je výkonnou složkou MAS SR. Je veden manažerkou pro realizaci SPL a je 
odpovědný výboru MAS. Sekretariát zajišťuje administrativu programů LEADER v rozsahu 
stanoveném SPL a další úkoly související s činností MAS.

V roce 2013 sekretariát pracoval ve složení
RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. – manažerka MAS

Petra Kozáková – účetní a asistentka ( odešla v červnu 2013 na mateřskou dovolenou a od 
tohoto měsíce jí nahradila Martina Janečková)

Ing. Magdalena Chytrová – manažerka kontrol SPL a manažerka projektu spolupráce

Dana Kindlmannová – manažer projektu spolupráce „Venkovské tradice v krajině II“

Petra Lavičková - administrativní pracovnice pro přípravu analýzy území od května 2013

Bc. Miroslava Dvořáková - administrativní pracovnice pro projekt Venkovská tržnice od října 2013

(obě administrativní pracovnice byly financovány Úřadem práce Č. Budějovice)

Jiná publikační činnost
Jako výstup projektu spolupráce Kovářství včera a dnes jsme vydali publikaci „Kovářství 
včera a dnes“. Dále pak z FMP byl vytvořen leták – mapka „ koňské stezky“ – česko- rakouským 
příhraničím. 

Tak jako v loňském roce jsme ve spolupráci s IC z regionu vydali leták Kulturní léto 2013 se souhr-
nem nabídky aktivit pro obyvatele i návštěvníky regionu. A v neposlední řadě díky projektu Rodina 
a zaměstnání - inovace pro venkov z OPLZZ, kde jsme partnery Novohradské občanské společ-
nosti vydáváme zpravodaj „ Podnikaní jinak“ a za rok 2013 vyšla dvě čísla, kde informujeme 

o možnostech sociálního podnikání nejen na našem území, ale i o dalších projektech a činnostech 
našich organizací. 

„Růže rozkvétá kooperací“ - projekty spolupráce 
V únoru 2013 byl ukončen projekt spolupráce s názvem „Kovářství včera a dnes“. Projekt, na kte-
rém jsme spolupracovali s MAS Pomalší a MAS LEADER Loucko, měl celkový rozpočet 3 520 000 
Kč. Rozpočet naší MAS činíl 750 000 Kč. Díky tomuto projektu vzniklo muzeum řemesel v Lukách 
nad Jihlavou, byla vybudována replika metalurgického středověkého provozu na hradě Pořešín, 
vytvořena naučná stezka o kovářství pospojováním historických i současných kováren v regionu 
MAS sdružení růže a MAS Pomalší. Dále pak leták propagující naučnou stezku či publikace o Ko-
vářství včera a dnes, Díky projektu došlo k podpoře četných akcí vzdělávacích i akcí pro veřejnost 
a proběhlo několik exkurzí, z  nichž jedna přivedla do našeho regionu hosty z Walesu, Skotska 
a Finska a druhá naopak směřovala za příklady využití kulturního dědictví pro cestovní ruch ve 
Walesu.

• Venkovské tradice v krajině II – tento projekt byl zahájen v září 2012 a ukončen bude v květnu 
2014. Celkový rozpočet projektu je 4,3 mil. Kč, z toho za naši MAS 1,5 milionu. V rámci pro-
jektu jsme již pořídili technologie pro zpracování ovoce, vysadili stromy a podpořili celou řadu 
dalších aktivit místních spolků.

• Propojení českých a rakouských hipostezek – v rámci tohoto projektu proběhla exkurze do Ra-
kouska, současně se vyhledaly trasy a označily nové stezky, které byly v délce 70 km, které 
propojily síť českých a rakouských stezek.

• Spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti Novohradských hor – Projekt podporuje efektivní 
spolupráci Informačních center v regionu ve prospěch rozvoje cestovního ruchu.

• Be fair – sport und mehr – projekt, který realizuje náš rakouský partner, podporuje setkávání 
mladých lidí z obou stran hranice.

• Rodina a zaměstnání – inovace pro venkov - V tomto projektu jsme partnerem žadatele NOS, 
o.s. Je to dvouletý projekt, který začal v prosinci 2012 a končí v listopadu 2014 s rozpočtem 
přes 3 mil Kč. Je zaměřen na podporu a rozvoj sociálního podnikání v našem regionu a pře-
nos dobré praxe ze zahraničí (partnerská organizace PLANED, Wales). V roce 2013 jsme díky 
tomuto projektu uspořádali úvodní konferenci v Českých Budějovicích ve spolupráci s Jiho-
českou hospodářskou komorou a Úřadem práce České Budějovice , dále pak studijní cestu 
do Walesu, a seminář Podpora místní ekonomiky venkova ve Vráži u Trhových Svinů. Vždy za 
účasti partnerů s Walesu. 

• Vzájemně se od sebe učit – regionální projekty na obou stranách hranic – projekt byl zaměřen 
na konkrétní cílovou skupinu- chovatele ovcí na obou stranách hranic, na výměnu zkušenosti 
a sdílení poznatků. Díky tomuto projektu proběhla exkurze do podniků a na farmy na Rakous-
ké straně u nás pak vzdělávací seminář a Ovčácké slavnosti. 

Další aktivity MAS
Přenos zkušeností

3 exkurze - dvě z toho do našeho regionu a to pro zástupce města Hronov a pro mládež z Rakouska, 
z regionu ALM. a jedna pro naši mládež do Rakouska 

Ovčácké slavnosti – v  roce 2013 se MAS stala pořadatelem Ovčáckých slavností, které probíhají  
v Borovanech již tradičně a návštěvnici zde mohou shlédnout stříhání oveček, nejrůznější plemena 
ovcí i ovčáckých psů či řemeslný jarmark. Tato akce se konala v rámci projektu Vzájemně se od sebe 
učit – regionální projekty na obou stranách hranic z FMP. Díky tomuto projektu se obyvatelé našeho 
regionu mohli podívat k sousedům do Rakouska a zjistit co máme společného a v čem se můžeme 
společně od sebe učit. 

Konference Jihočeský venkov 2013 – koncem října se na našem území – ve Vráži u Trhových Svinů 
pořádala MAS SR ve spolupráci z Celostátní síť pro venkov Jihočeského kraje konference Jihočeský 
venkov 2013 s mezinárodní účastí. Celkem se v rámci konference do našeho regionu podívalo více 
než 70 účastníků konference.

KPSS Kaplice - zapojili jsme se aktivně také do KPSS ORP Kaplice, kam spadá 5 obcí našeho regionu 
(tvoří však téměř polovinu území MAS).

Podpora vzdělávání seniorů - U3V – což je forma celoživotního vzdělávání seniorů na venkově. Před-
nášky i zkoušení (testy) účastníků jsou realizovány prostřednictvím internetu. Jsme velmi rádi, že tato 
forma vzdělávání seniorů se u nás osvědčila a máme už U3V nejen v Borovanech, ale i v Nových 
Hradech, Horní Stropnici a Benešově nad Černou. 

Protože jedním z hlavních cílů naší MAS je vzdělávání, jsme rádi, že jsme byli aktéry vzniku Komunit-
ních škol v Borovanech a v Ledenicích. 

Poděkování
Je naší milou povinností poděkovat všem, kteří financují, i  jinak podporují naše aktivity. Děkujeme 
z.s.p.o. Sdružení Růže, které nám pomohlo s předfinancováním projektů spolupráce. Náš dík a obdiv 
patří pracovníkům RO SZIF České Budějovice, kteří nám s velkou trpělivostí a nasazením pomáhají 
nejen při vyúčtování projektů. Děkujeme také za vykonanou práci všem členům MAS, kteří se podíleli 
na chodu organizace a práci spojené s administrací projektů žadatelů, za jejich práci v orgánech MAS 
i ve výběrové komisi a za podporu sekretariátu MAS. A všem, kteří pomáhají a snaží se aby ta naše 
„Růže „ rozkvétala. 

Naši podporovatelé: MZE ČR / Jihočeský kraj / MMR ČR (Silva Nortica – Fond malých projektů) / MPSV ČR

Partnerství a členství v dalších organizacích
V současnosti MAS působí na území 25 obcí a měst o rozloze 830,91 km² s více než 27 tisíci obyvateli. 

Organizace měla ke konci roku 36 členů: 8 zástupců veřejného sektoru a 28 zástupců sektoru soukro-
mého, tj. neziskových organizací, podnikatelských subjektů či fyzických osob. 

Naše MAS se aktivně podílí na rozvoji partnerství s ostatními MAS v Jihočeském kraji, tak na celore-
publikové úrovni. V rámci této spolupráce připravujeme společné projekty „spolupráce“. 

MAS SR je členem Národní sítě MAS, Národní sítě venkovských komunitních škol, a členem KS NS 
MAS.

Činnost v roce 2013
Realizace SPL 

V roce 2013 bylo vyčleněno na podporu žádostí o dotaci z PRV 6 368 891 Kč. Tyto prostředky jsme 
žadatelům nabídli prostřednictvím dvou výzev. Každá výzva, byla vyhlášena pro 3 fiche . konkrétně 
pak Fiche : Infrastruktura pro kvalitu vzdělávání, Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, Konku-
rence schopnost v zemědělství – modernizace zemědělských podniků, Konkurenceschopnost mikro-
podniků, Podmínky pro sociální služby a zdravotní peči a v neposlední řadě fiche Podmínky pro rozvoj 
základních služeb v obci.

MAS SR v rámci těchto dvou výzev přijala 25 projektových žádostí, ze kterých bylo vybráno 18 žádostí 
o dotaci k podpoře í z PRV. 

Ke každé výzvě jsme připravili 3 školení (jedno pro žadatele, jedno pro úspěšné žadatele a  jedno 
školení pro členy výběrové komise).

Prezentace MAS
Naši činnost jsme prezentovali již tradičně v rámci výstavy Země Živitelka, na konferenci ve Walesu, 
či na Národní konferenci Venkov 2013, ale také v partnerské rakouské MAS Muhlviertel ALM, a MAS 
Strážnicko, kam jsme uspořádali exkurzi pro členy MAS, zájemce o tradiční řemesla, mládež a další 
zájemce. Současně jsme uspořádali exkurzi pro MAS Stolové hory společně s MAS Pomalší, kde jsme 
aktivně propagovali projekty z PRV na obou území. 

Obyvatele našeho regionu informujeme o naší činnosti a projektech MAS prostřednictvím Zpravo-
daj MAS, který vyšel v roce 2013 jedenkrát, v tištěné podobě a v nákladu po 3000 tis. Ks, dále pak 
v místních zpravodajích, které vydává v našem regionu 10 obcí z 25 a také v kulturním regionálním 
zpravodaji vydávaným pro oblast Trhovosvinenska. 

Současně jsme vydali tištěnou Výroční zprávu MAS za rok 2012. Tuto zprávu distribuujeme našim 
členům, obcím mikroregionu, partnerům a dalším zájemcům o činnost MAS.

Informace o výzvách MAS pro podávání žádostí o dotaci z PRV rozesíláme elektronicky na cca 700 ad-
res z naší databáze podnikatelských i nepodnikatelských subjektů z regionu.

Informace je možné získat i na dvou webových stránkách, které MAS spravuje. Jednak stránky sdru-
žení - http://mas.sdruzeniruze.cz a  pak také místní mutaci webových stránek venkovské tržnice  
www.venkovskatrznice.eu. Na další webové stránky www.jihoceskekaplicky.cz přispíváme. O činnosti 
MAS také pravidelně informujeme na setkáních starostů v regionu.


