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E-mail:
IČ:
Bankovní spojení:
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Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
Zapsaný spolek
Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
1. patro, místnost č. 119, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
č.j. VS/1-1/59411/04 - R
16. prosince 2004
ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Josef Jirků
Mgr. Pavel Hrala, manažer MAS
+420 739 426 320, +420 607 690 513
info@humpolecko.cz, manager@humpolecko.cz
26984423
3624490339/0800 Česká spoř.
www.humpolecko.cz

Statut spolku
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vznikla registrací ministerstvem vnitra dne 16. 12. 2004
a v souladu s §3045 občanského zákoníku je považována za spolek. Je zapsána ve spolkovém
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L4018.
Dne 19. 02. 2015 bylo potvrzeno z Krajského soudu v Českých Budějovicích přepsání
občanského sdružení na zapsaný spolek a bylo také přepsáno sídlo spolku.
Územní působnost MAS Humpolecka
Spolek je místní akční skupinou (dále též „MAS“). Sdružuje fyzické a právnické osoby na území
okresu Pelhřimov. Jeho území je celistvé a netvoří ho izolované územní celky. Jde o partnerství
mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném území, pro něž navrhuje
a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD - Community-Led Local
Development Strategy).
Územní obvod MAS je tvořen 25 obcemi, z nichž 21 obcí je sdruženo ve Svazku obcí
mikroregionu Zálesí a 4 obce sdružuje Mikroregion Želivka. Jedinou obcí se statutem města na
území je město Humpolec, ostatní jsou obce. Mezi obce území MAS patří: Budíkov, Bystrá,
Čejov, Hojanovice, Horní Rápotice, Hořice, město Humpolec, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kejžlice,
Koberovice, Komorovice, Mladé Bříště, Mysletín, Píšť, Proseč, Řečice, Sedlice, Senožaty, Staré
Bříště, Syrov, Vojslavice, Vystrkov a Želiv. Území MAS je totožné se právním obvodem ORP
Humpolec.
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Celkem se jedná o území 22 791,2 ha, kde žije 17 440 obyvatel (ke dni 1. 1. 2015). Hustota
obyvatel v tomto regionu činí 75 obyvatel/km2.
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Účel a činnosti spolku

Účel a činnosti spolku jsou popsány v článku III. stanov spolku. Účel spolku je přispívat k
udržitelnému všestrannému rozvoji regionu a uchování jeho historických, kulturních a
přírodních hodnot a podporovat vzájemnou spolupráci občanů a spolků, obcí, podnikatelů a
dalších subjektů z veřejného i soukromého sektoru vedoucí k naplňování tohoto účelu.
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Členové

Stav členské základny MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka se v roce 2015 opět rozšířil.
Původní počet členů byl 23 a nově do MAS přistoupili 4 členové. V únoru 2015 vstoupila do
spolku obecně prospěšná společnost Soutěže podkovy o.p.s. zastoupená ing. Janem Máchou.
V srpnu 2015 přistoupila Kanonie premonstrátů v Želivě, v září přistoupily hned dva subjekty Agroklub s.r.o. zastoupený Olgou Dubovou a spolek Medou z.s. zastoupený Zuzanou
Žaloudkovou. 2 členové ze spolku v roce 2015 vystoupili. Byli jimi Školní statek Humpolec
zastoupený ing. Janem Máchou a Česká identita zastoupená paní Lucií Skálovou. To znamená,
že ke konci roku 2015 měla MAS 25 členů.
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Obce a města = zájmová skupina Obce
 Město Humpolec
 Obec Želiv
 Obec Senožaty
 Obec Hojanovice
Neziskové subjekty
 Jezdecký klub Samba Humpolec
 Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec
 Castrum o.p.s. Humpolec
 Čtveráci,z.s. Mladé Bříště
 Sbor dobrovolných hasičů Píšť
 TJ Jiskra Humpolec
 Městské kulturní a informační středisko Humpolec
 ZŠ Hálkova Humpolec
 ZUŠ G. Mahlera Humpolec
 Kanonie premonstrátů v Želivě
 Medou,z.s.
 Soutěže podkovy o.p.s.
Komerční firmy = zájmová skupina Podnikatelé
 PTL, s.r.o. Senožaty
 Profil nábytek, a.s. Humpolec
 Hotel Kotyza, s.r.o. Humpolec
 Zemědělské obchodní družstvo Hořice
 Agroklub, s.r.o.
Fyzické osoby = zájmová skupina Občané (fyzické osoby)
 MVDr. Miroslav Pospíšil CSc., Senožaty
 Ing. Patrik Sukdolák, Mladé Bříště
 Mgr. Pavel Hrala, Humpolec
 Mgr. Marek Kolman, Humpolec

Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka měla vytvořených 5 zájmových skupin
– Podnikatelé, Obce, Neziskové organizace, Veřejné organizace a Občané (fyzické osoby).
Přistoupením Kanonie premonstrátů Želiv, vznikl z jejich strany požadavek o vytvoření nové
zájmové skupiny Církev, kam se kromě Kanonie premonstrátů v Želivě zařadila i Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec. Zájmovou skupinu Veřejné organizace tvoří z
veřejných subjektů tyto organizace: Městské kulturní a informační středisko Humpolec, ZŠ
Hálkova Humpolec a ZUŠ G. Mahlera Humpolec. Zájmovou skupinu Neziskové organizace tvoří
tyto členové MAS: Jezdecký klub Samba Humpolec, Castrum o.p.s. Humpolec, Čtveráci, z.s.
Mladé Bříště, Sbor dobrovolných hasičů Píšť, TJ Jiskra Humpolec, Soutěže podkovy o.p.s a
Medou,z.s.. Ostatní členové zájmových skupin Obce, Podnikatelé a Občané (fyzické osoby)
jsou popsány výše.
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Organizační struktura

Orgány spolku jsou:






Valná hromada
Rada spolku
Výběrová komise
Kontrolní a monitorovací výbor
Předseda / místopředseda Rady spolku

Členové Rady spolku, Kontrolního a monitorovací výboru a předseda Rady spolku musí být
voleni z členů spolku. Každý člen spolku může být kromě Valné hromady členem pouze
jednoho orgánu spolku. Je-li členem Rady spolku, Výběrové komise a Kontrolního a
monitorovacího výboru fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li členem orgánu
právnická osoba, musí splňovat tuto podmínky ten, kdo právnickou osobu zastupuje.
Valná hromada
Valná hromadu je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku, přičemž veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Toto
pravidlo se naplňuje v účasti členů na zasedání Valné hromady. K zajištění tohoto pravidla lze
poměrným způsobem upravit váhu hlasu, tak aby bylo vyhověno této podmínce. Více o Valné
hromadě je popsáno ve článku VI. stanov spolku.
Rada spolku
Rada spolku je rozhodovacím orgánem MAS podle Metodiky pro standardizaci MAS, který za
svou činnost odpovídá Valné hromadě. Jménem Rady spolku jedná předseda Rady spolku,
případně místopředseda. Více o Radě spolku je popsáno v článku VII. Stanov spolku.
Devítičlenná Rada spolku byla volena na Valné hromadě dne 24. 11. 2014. Z důvodu procesu
Standardizace, kterým Společnost pro rozvoj Humpolecka,z.s. v roce 2015 procházela, bylo
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SZIFem vytýkáno propojení, které vzniklo v Radě spolku tím, že Město Humpolec je i zřizovatel
MěKIS Humpolec a ZUŠ G. Mahlera. Tím by dle SZIF mohla vzniknout potenciálně vlivná
skupina. Proto musela být Rada spolku převolena. Dne 7. 12. 2015 bylo Valnou hromadou po
předchozím projednání odvoláno z Rady spolku Městské kulturní a informační středisko
zastoupené paní Marcelou Kubíčkovou a nově zvolen nový člen spolku Medou,z.s. zastoupený
paní Zuzanou Žaloudkovou.
Složení Programového výboru - Rady spolku po jednání 7.12.2015
Jméno člena

Organizace

Sektor

Ing. Lenka Bartáková

Město Humpolec

Veřejný

Zájmová
skupina
Obce

Ing. František Dolejš

Obec Želiv

Veřejný

Obce

Josef Jirků

ZUŠ G. Mahlera Humpolec

Veřejný

Ing. Vít Skála

PTL, s.r.o., Senožaty

Podnikatelský

Veřejné
organizace
Podnikatelé

Jan Ságl

Profil nábytek a.s.,
Humpolec

Podnikatelský

Podnikatelé

Ing. Patrik Sukdolák

Fyzická osoba, Mladé Bříště Soukromý

Jiří Šimek

TJ Jiskra Humpolec

P. ThLic. Marek Marcel Šavel, Římsko-katolická farnost
O. Praem
Humpolec
Zuzana Žaloudková

Neziskový
Neziskový
Neziskový

Medou,z.s.

Občané
Neziskové
organizace
Neziskové
organizace
Neziskové
organizace

Složení Výběrové komise
Výběrová komise je volena na 1 rok. Složení výběrová komise bylo zvoleno Valnou hromadou
dne 16. 6. 2015. Z původní tříčlenné komise byla rozšířena na 9 členů.
Jméno člena

Organizace

Sektor

Zájmová skupina

Mgr. Zdeněk Vaněk obec Senožaty
předseda

veřejný sektor

Obce

Ing. František Novák ZOD Hořice

podnikatelský sektor Podnikatelé

Pavel Koubek

Castrum o.p.s.

neziskový sektor

Neziskové organizace

Ing. Jan Mácha

Soutěže podkovy o.p.s.

neziskový sektor

Neziskové organizace

Miroslav Jirků

Obec Jiřice

veřejný sektor

Obce

Jiří Koubek

Čtveráci,z.s.

neziskový sektor

Neziskové organizace

Mgr. Václav Strnad

ZŠ Hálkova

veřejný sektor

Veřejné. organizace
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Josef Jelínek

Sbor dobrovolných
hasičů Píšť

neziskový sektor

Jiří Ježek

Obec Čejov

veřejný sektor

Neziskové organizace
Obce

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru (KMV)
Členové Kontrolního a monitorovacího výboru zůstali v roce nezměněni – Mgr. Marek Kolman
z Humpolce, MVDr. Miroslav Pospíšil Csc. ze Senožat a Jaroslav Němeček z Hojanovic.
Předseda a místopředseda spolku
Předseda a místopředseda spolku zůstali v roce 2015 také nezměněni oproti roku 2014.
Předseda spolku je ZUŠ G. Mahlera Humpolec zastoupená panem Josefem Jirků a
místopředsedou je PTL, s.r.o., Senožaty zastoupené panem PhDr. Ing. Vítem Skálou.
Manažer MAS a administrativní pracovník
V roce 2015 zůstává ve funkci manažera MAS a zároveň vedoucího pracovníka pro realizaci
SCLLD pan Mgr. Pavel Hrala. Dne 12. 1. 2015 nastoupila na pozici administrativní pracovnice
MAS Ing. Tereza Machková.
Účetní MAS
Účetnictví MAS vede externí účetní paní Ing. Eva Kubíčková. MAS také využívá externího
poradce na účetní služby zahrnující hlavně personálně mzdové poradenství.
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Jednání orgánů spolku v roce 2015

5.1 Valná hromada
Valná hromada se sešla v roce 2015 2x.
Z obsahu jednání:
Valná hromada – 16.6.2015
V rámci jednání byli členové MAS informováni o projektech, v rámci kterých MAS čerpala
dotaci. Byl zmíněn projekt OPVK – Síť dalšího vzdělávání na venkově, projekt SMS ČR „MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, projekt spolupráce 4.2.1. –
Uplatňování principů Leader na Vysočině. Z tohoto projektu se podařilo uhradit mzdové
náklady na chod kanceláře od října 2014 do června 2015. Dotace Kraje Vysočina byla čerpána
na provozní výdaje MAS a dotace Města Humpolec na spolufinancování projektu SMS ČR.
Dále byli členové informováni o dotačním poradenství MAS pro obce, kdy se zpracovávaly
žádosti do MMR na opravu kapliček v obcích a Strategické rozvojové dokumenty obcí. Členové
byli informováni i o připravovaných aktivitách v rámci projektu Letní Platforma Humpolec, kde
se chystaly 3 prezentace regionálních výrobců a řemeslníků.
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Pavel Hrala informoval o období 2014+, v rámci kterého MAS procházela procesem
standardizace důležitého pro získání finančních prostředků pro nové období. Dále informoval
o neoficiálních alokacích pro nové období. Na základě standardizace byly doporučeny některé
úpravy stanov spolku na základě chybníku od SZIFu. Pan Hrala představil výroční zprávu za rok
2014, členové ji měli k dispozici před jednáním. Na závěr jednání Valná hromada schválila
navýšení počtu členů Výběrové komise na 9 členů.
Valná hromada – 7.12.2015
V rámci této Valné hromady se schválily změny v Jednacím řádu MAS a v Jednacím a
organizačním řádu Výběrové komise, které byly vytýkány platební agenturou SZIF. SZIF bylo
dále zdůraznil propojení Města Humpolec, ZUŠ G. Mahlera a Měkis. Proto byl po
předcházejícím projednání odvolán člen Rady spolku Měkis a zvolen nový člen Medou,z.s. Byli
představeni všem přítomným i další noví členové, kteří se přihlásili do MAS – Agroklub s.r.o. a
Kanonie premonstrátů v Želivě. Dalším bodem jednání bylo představení strategie SCLLD a její
schválení, které bylo důležité pro podání Strategie na MMR. Byly představeny přislíbené
alokace ze tří operačních programů - IROP, PRV, OPZ. Pavel Hrala uvedl, že v každém
programu jsou pro MAS vyčleněny oblasti, které bude možné podporovat. Byl představen
návrh rozpočtu na rok 2016, který měli členové k dispozici v podkladech zaslaných před
jednáním. Členové byli informováni, že v roce 2016 se uvažuje s přijetím nového zaměstnance
MAS. Dalším bodem VH byla schvalována Strategie spolupráce obcí, která vznikla v rámci
projektu SMS ČR. Pavel Hrala členům s podklady na jednání posílal i dotazník, který měl
kanceláři MAS sloužit jako zpětná vazba od jejích členů. Byly stanoveny a schváleny členské
příspěvky MAS pro rok 2016.

5.2 Rada spolku
Rada spolku se v roce 2015 sešla 2x.
Z obsahu jednání:
Rada spolku 11.5. 2015
Bodem jednání bylo odstoupení člena Školního statku a přijetí nového člena Soutěže podkovy
o.p.s. Oba subjekty zastupuje pan Mácha. Dále byla představena Výroční zpráva MAS za rok
2014, kterou schvaluje VH. Členové byli informováni o probíhajících projektech a dotacích, ze
kterých MAS čerpala finance. Pavel Hrala představil předpokládané alokace MAS a operační
programy, ze kterých bude MAS moci hradit dotace konečným žadatelům v území. K tomu
byla třeba dopracovat Strategie. RS odsouhlasila nabídku na spolupráci s Jakubem Marešem,
který má se Strategiemi dobré zkušenosti a který třeba pomůže MAS zfinalizovat potřebné
oddíly Strategie jako programové rámce a indikátory. Mezi dalšími body se hovořilo o rozpočtu
MAS, který byl pro druhou polovinu roku 2015 nejistý, protože projekt spolupráce končil k 30.
6. 2015 a výdělečné činnosti MAS a příspěvcích.
Rada spolku 7.12. 2015
Na jednání bylo schváleno přistoupení nových členů MAS – Medou,z.s., Agroklubu s.r.o. a
Kanonie premonstrátů v Želivě. Bylo schváleno vytvoření nové zájmové skupiny „Církev“, RS
8

vzala na vědomí odstoupení člena MAS Česká identita zastoupené paní Lucií Skálovou. Rada
spolku schválila Mgr. Pavla Hralu jako vedoucího zaměstnanec pro realizaci strategie SCLLD
MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. RS vzala na vědomí nové složení Rady spolku,
které schvalovala Valná hromada. Změny ve složení RS byly v důsledku procesu standardizace.
RS byla informována o připravované Strategii SCLLD, programových rámcích z oblastí
operačních programů IROP, PRV a OPZ, ze kterých bude MAS rozdělovat finance. Pavel Hrala
seznámil přítomné s konečným rozpočtem za rok 2015 a s návrhem na rok 2016 a zmínil, že
by se mohl přijmout další zaměstnanec. Rada spolku vzala na vědomí změnu Jednacího řádu
MAS a změnu Jednacího řádu Výběrové komise, které schvalovala VH.
6

Činnost MAS v roce 2015

6.1 Zapojení do projektů
1. Zapojení do projektu MŠMT – vzdělávání na venkově – Síť dalšího vzdělávání
na venkově.
Nositelem projektu byla Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov a na
projektu spolupracovaly 3 MAS – MAS Jemnicko, MAS Živé Pomezí Krumlovsko-Jevišovicko a
MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
Cílem vzdělávacích akcí byla podpora vzdělanosti dospělého venkovského obyvatelstva kraje
Vysočina v obecných a odborných kompetencích, pro zvýšení jeho kvalifikace/profesních
kompetencí a znalostí nezbytných v běžném životě každého člověka.
Kurzy pro veřejnost z venkova na jednotlivá témata byly přednášeny lektory z Akademie Světlá
nad Sázavou v učebnách ZŠ a MŠ Jiřice a ZŠ Želiv. Byly vytipovány 4 moduly – Finanční
gramotnost, Spotřebitelská gramotnost, Základy podnikání a Základní ICT dovednosti, které
veřejnosti pomohly v souvislosti s potřebou neustále aktualizovat své dovednosti a vědomosti
pro schopnost obstát v životě profesním, společenském i soukromém.
V průběhu září až listopadu 2014 proběhl modul Finanční gramotnosti, na který navázal modul
Spotřebitelské gramotnosti. Projekt pokračoval i v roce 2015. V lednu a únoru 2015 proběhl
modul Základy podnikání a v dubnu až červnu 2015 modul Základní ICT dovednosti.
2. MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů – Sdružení
místních samospráv ČR. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
V regionu MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. probíhal od 1. 9. 2014 do 31. 11. 2015
projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem
projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z
Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ). Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. byla partnerem.
Cílem projektu bylo získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě
MAS a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí.
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Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím
platforem MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s, byla vybrána 3 témata.
 Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 Protipovodňová opatření, krizový management
 Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností
Během projektu vznikla:
 Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího
výkonu formou spolupráce.


Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.



Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Společnost pro
rozvoj Humpolecka, z.s.



Dodatek Strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.



Pakt o spolupráci a partnerství uzavřený v regionu MAS Společnost pro rozvoj
Humpolecka, z.s.

 Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS
Do projektu bylo zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České
republiky.
3. Projekt MZe - IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje
venkova ČR na období 2007 – 2013 - 22.kolo.
Projektu spolupráce, do kterého se zapojila i naše MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka,
z.s., se účastnilo celkem 8 MAS z kraje Vysočina. Byly jimi MAS Havlíčkův kraj, MAS Most
Vysočiny, MAS Podhůří železných hor, MAS Podhorácko, MAS Via rustica, MAS Leader Loucko
a MAS Českomoravské pomezí. Téma projektu bylo „Uplatňování principů Leader na
Vysočině.“ Projekt probíhal od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.
Účelem realizovaného projektu bylo posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání dobré
praxe a postupů. Výsledky projektu jsou zveřejněny na stránkách MAS.

6.2 Další činnost
Aktivity v rámci Letní Platformy Humpolec 2015
V období červen až srpen 2015 připravila MAS tři prezentace regionálních výrobců v parku
Stromovka v Humpolci. Jednalo se o prezentaci regionálních výrobců mléčných produktů,
prezentaci regionálních řemeslníků a prezentaci regionálních včelařů. K poslední jmenované
zorganizovala také prohlídku Včelařského skanzenu v Humpolci.
7

Hospodaření

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdrojem majetku jsou zejména:
 dary a příspěvky právnických a fyzických osob
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 výnosy majetku
 členské příspěvky
 granty a dotace
Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá Valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Uskutečňuje se podle ročního rozpočtu
schváleného Radou spolku.
Příjmem je zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku. Veškeré získané prostředky (zisk) musí
být využívány ve smyslu stanov spolku. Prostředky musí být použity k financování hlavních
činností spolku naplňujících účelu spolku a úhradě nákladů na správu spolku.
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu:
Bilance hospodaření MAS Humpolecka k 31. 12. 2015 v tis. Kč.
Rozvaha
Aktiva

Běžné účetní období v roce 2015

Dlouhodobý nehmotný majetek

7

Dlouhodobý hmotný majetek

1372

Dlouhodobý finanční majetek

0

Oprávky k dlouhodobému majetku

-109

Dlouhodobý majetek celkem

1270

Zásoby celkem

0

Pohledávky celkem

372

Krátkodobý finanční majetek celkem

0

Jiná aktiva celkem

0

Krátkodobý finanční majetek celkem

372

Aktiva celkem

1642
Pasiva

Běžné účetní období v roce 2015

Jmění

1271

Výsledek hospodaření

67

Vlastní jmění celkem

1338

Rezervy

0

Dlouhodobé závazky

0

Krátkodobé závazky

304

Jiná pasiva

0

Cizí zdroje celkem

304

Pasiva celkem

1642

Výkaz zisku a ztrát MAS Humpolecka k 31. 12. 2015 v tis. Kč.
Výsledovka
Náklady

Běžné účetní období v roce 2015
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Spotřebované nákupy

3

Služby

114

Osobní náklady

751

Daně a poplatky

0

Ostatní náklady

6

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek

0

Poskytnuté příspěvky

32

Daň z příjmů

0

Náklady celkem

906
Výnosy

Běžné účetní období v roce 2015

Tržby za vlastní výkony a za zboží

107

Změna stavu vnitroorganizačních zásob

0

Aktivace

0

Ostatní výnosy

1

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek

0

Přijaté příspěvky
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Provozní dotace

823

Výnosy celkem

940

Výsledek hospodaření před zdaněním

35

Výsledek hospodaření po zdanění

35

Přijaté dotace v roce 2015
V roce 2015 čerpala MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka,z.s. dotace z Projektu spolupráce,
ze kterého byly hrazeny mzdy zaměstnancům MAS od října 2014 do června 2015 v celkové výši
487.497,-. Dále čerpala dotaci Kraje Vysočina 2015 ve výši 55.000,- určenou na provozní výdaje
MAS (telefon, nájem kanceláře, náhrady cestovného atd.). MAS získala dotaci od Města
Humpolec ve výši 30.000,-, kterou využila na spolufinancování projektu SMS ČR.
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Přehled majetku

8.1 Dlouhodobý hmotný majetek
Inv. Číslo
2/2006
3/2006
4/2006

Název DDHM
Notebook Acer
Mobilní telefon
Flipchart

poř.cena
20 874,2 002,2 141,-

zařazeno datum vyřazení Poznámka
13.1.2006
13.1.2006
13.1.2006
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5/2006
6/2006
7/2006
8/2006
9/2006

Skart.stroj HSM
Stojan na tiskopisy
Termovazač
Kroužkový vazač
Projektor BenQ
Multifunkční tiskárna
1/2013 Brother
2/2013 Bannery 3ks, 200x60cm
Soupis map Ekotoxa 1/2014 Typologie obcí
2/2014 Notebook Lenovo
Mobilní telefon Blackberry
3/2014 classic
Fotoaparát Nikon Coolpix
4/2014 L830
Inv. Číslo Samostatné movité věci

1/2013

Mobiliář Stezka poznání

4 759,4 997,1 190,2 319,25 290,-

13.1.2006
13.1.2006
13.1.2006
13.1.2006
13.1.2006

8 351,1 634,-

30.7.2013
11.9.2013

12 100,11 520,-

25.6.2014
23.12.2014

11 490,-

29.12.2014

5 600,poř.cena

1 271 250,-

30.12.2014
zařazeno datum vyřazení Poznámka
Rozpis ve
složce
Cesta
poznání

8.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Inv. Číslo Název DDNM
poř.cena
10/2006 MS Office 2003
6 947,Windows 8.1 Professional 641/2015 Bit-Get Genuine (Czech)
635,2/2015 Office Standard 2010 (Czech)
633,-

zařazeno

datum vyřazení Poznámka

2.2.2015
2.2.2015

Výroční zpráva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. za rok 2015 byla schválena Valnou
hromadou MAS dne 28. 11. 2016.

.........................………………..……………………..
Předseda spolku
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