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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

březen 2021 / zpracoval kolektiv MAS
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Obsah
Obsah ............................................................................................................................... 1
1.

Základní údaje ........................................................................................................... 2

2.

Členská základna ....................................................................................................... 3

3.

Organizační struktura ................................................................................................ 3
Valná hromada ......................................................................................................................... 3
Výkonný výbor ......................................................................................................................... 3
Kontrolní a monitorovací výbor ................................................................................................. 3
Výběrová komise ...................................................................................................................... 4
Úřad ředitelky .......................................................................................................................... 4
Účetnictví ................................................................................................................................. 4

4.

Hlavní činnost ............................................................................................................ 4

Hlavní činnost ................................................................................................................... 6
SCLLD ....................................................................................................................................... 6
Provoz MAS .............................................................................................................................. 7
Ostatní činnosti k realizaci SCLLD .............................................................................................. 7
Regionální značka KRUŠNOHOŘÍ –regionální produkt ................................................................................... 7
Krušnohorský Regiofest .................................................................................................................................. 7
Adventní koncert v Droužkovicích .................................................................................................................. 9
Pronájem vybavení ......................................................................................................................................... 9

5.

Další aktivity ............................................................................................................ 10
Strategický plán Leader MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2008 – 2013 ................................. 10
Projekt – MAP Chomutovsko II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008518) ...................................................... 10

6.

Hospodářská činnost ................................................................................................ 10

7.

Přijaté dary .............................................................................................................. 10
Na provoz MAS ............................................................................................................................................. 10
Veřejná sbírka ............................................................................................................................................... 10

8.

Členství v dalších organizacích.................................................................................. 11

9.

Publicita................................................................................................................... 11

10. Hospodaření spolku ................................................................................................. 11

1

1. Základní údaje
Název
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
IČ
269 99 935
Právní forma
zapsaný spolek, zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. L5431,
Datum vzniku
27. 5. 2005
Sídlo
SNP 144, 431 44 Droužkovice
Kancelář
Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice
Bankovní účty
Česká spořitelna 807194379/0800
Raiffeisen Bank 2168097001/5500
Raiffeisen Bank 2405259001/5500
Datová schránka
y59fs3h
Kontakty
Telefon

724 960 964, 606 059 047, 721 935 294

E-mail

info@maskaszk.cz

Internet

http://www.maskaszk.cz

Rozloha
740,80 km2
Počet obcí a měst na území MAS
36
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2. Členská základna
Spolek měl k 31. 12. 2020 48 členů, z toho 12 právnických osob soukromého sektoru (podnikající + neziskové = soukromý sektor), 23 právnických osob z veřejného sektoru
(= obce a města + jejich příspěvkové organizace) a 13 fyzických osob (ať již podnikajících nebo
nepodnikajících). Poměr počtu členů veřejné sféry k celkovému počtu členů MAS je 48%.
Oproti stavu členské základny k 31. 12. 2019 došlo ke snížení stavu členské základny. Počet
členů k 31. 12. 2019 byl 49, došlo ke snížení o 2%.
Veřejný sektor

23 členů (48%)

Soukromý sektor

25 členů (52%)

3. Organizační struktura
Valná hromada
je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Veřejný sektor, ani žádná
ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv. Valná hromada se uskutečnila dne 19. 5. 2020.

Výkonný výbor
je výkonným orgánem valné hromady a řídí činnost spolku mezi jednotlivými valnými hromadami. Plní úlohu rozhodovacího orgánu MAS. Je kolektivním statutárním a rozhodovacím orgánem
spolku. Je pětičlenný. Volební období je tříleté, opakovaná volba je možná.
Složení VV:
−
−
−
−
−

Obec Vrskmaň, IČ 00262218 (zastupuje Bc. Václav Hora - starosta) - předseda VV;
OAK Chomutov, IČ 49904485 (zastupuje ing. Jaroslav Brožka - předseda);
Obec Hrušovany, IČ 00261874 (zastupuje ing. Petr Šmíd - starosta);
VAIGL A SYN spol. s r.o, IČ 62245163 (zastupuje Roman Vaigl – jednatel);
Š + Z s.r.o., IČ 47284340(zastupuje na základě plné moci - Václav Zavaďák);

Volba proběhla dne 19. 5. 2020 na valné hromadě.

Kontrolní a monitorovací výbor
je tříčlenný. Dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy
MAS a s SCLLD. Volební období je tříleté, opakovaná volba je možná.
Složení KMV:
−
−
−

Obec Bílence, IČ 00261793 (zastupuje Mgr. Petra Kubániková – starostka);
Jiří Čapek, IČ 65079493;
Obec Hora Sv. Šebestiána, IČ 00261866 (zastupuje Ing. Lenka Štelcichová - starostka);

Řádná volba proběhla 19. 5. 2020 na valné hromadě.
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Výběrová komise
Volba výběrové komise proběhla volbou per-rollam. Hlasování proběhlo od 11. – 20.11.2020.
Hlasovalo 39 členů z celkové členské základny 48 členů. Členy výběrové komise se stali na dobu
do dalšího řádného jednání valné hromady: Obec Křimov (zastupuje starosta Milan Váňa), Jiří
Král, ing. Lukáš Tomko, Bc. Alexander Olah, ing. Jana Raška Moutelíková, Romana Kášová, obec
Strupčice (zastupuje Luděk Pěnkava), Mgr. Martin Reihs, Dana Kukačková, obec Spořice (zastupuje ing. Roman Brand), obec Droužkovice (zastupuje ing. Zdeněk Národa).

Úřad ředitelky
Ředitelka: Ing. Hana Dufková
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2020: 9 1
Účetní a administrativní systém: ALTUS VARIO – účetnictví, evidence pošty. ALTUS PORTÁL
– archivace dokladů.
Doklady v papírové podobě jsou uložené na adrese Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice.

Účetnictví
vedeno v programu ALTUS VARIO, vede se podle předepsané účtové osnovy pro neziskové organizace. MAS SZK za rok 2020 podala daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob, bylo podáno FÚ v Chomutově dne 21.5.2021 za rok 2020 provedla účetní audit firma LN AUDIT s.r.o.

4. Hlavní činnost
Hlavní činnost spolku směřuje k uspokojování a ochraně společného zájmu členů spolku, přičemž tato
činnost se vztahuje na území vymezené územími obcí, které schválily své zařazení do územní působnosti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bílence
Blatno
Boleboř
Brandov
Březno
Černovice
Domašín
Droužkovice
Hora Sv. Kateřiny
Hora Sv. Šebestiána
Hrušovany
Jirkov
Kalek
Klášterec nad Ohří
Kovářská

1

Zajišťují realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří a projektu MAP
Chomutovsko II.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kryštofovy Hamry
Křimov
Loučná
Málkov
Měděnec
Místo
Nezabylice
Nová Ves v Horách
Okounov
Otvice
Pesvice
Spořice
Strupčice
Údlice
Vejprty
Velemyšleves
Vrskmaň
Všehrdy
Všestudy
Výsluní
Vysoká Pec

Území působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří je v Ústeckém kraji, na území tří okresů –
Chomutov, Most a Louny; na území ORP Chomutov, Kadaň, Litvínov a Louny. Sousedí s MAS
Krušné hory – západ, Vladař o.p.s. a Naděje o.p.s. Leží na území NUTS II – Severozápad, NUTS III
– Ústecký kraj. Mapa působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. k 31. 12. 2020.

Mapa působnosti MAS
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Hlavní činnost
Hlavní činnost je realizována prostřednictvím Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení
Západní Krušnohoří pro období 2014 – 2020 (SCLLD).

SCLLD
Žádost o realizaci strategie (číslo CLLD_15_01_125) splnila podmínky věcného hodnocení dne
3. 7. 2018. Strategie je v realizaci od 4. 7. 2017. Je realizována prostřednictvím programových rámců:
−
−
−

Programu rozvoje venkova (PRV);
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ);
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

V roce 2020 MAS vyhlásila výzvy:
−

V rámci OP Z
− nebyla vyhlášena žádná výzva

−

V rámci PRV
− Výzvu č. 5 pro fiche:
• F1 – Předávání znalostí a informační akce;
• F3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů;
• F4 – Lesnická infrastruktura;
• F5 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností;
Výzva byla otevřena od 10. 1. - 9. 2. 2020.
−

Výzvu č. 6 pro fiche:
• F2 – Investice do zemědělských podniků;
• F3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů;
• F5 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností;
• F9 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Výzva byla otevřena od 22. 6. - 24. 7. 2020.
−

V rámci IROP
− Výzvu č. 9 (446/06_16_075/CLLD_15_01_125) – Vzdělávání. Výzva byla otevřena od
13. 3. – 15. 7. 2020;
− Výzvu č. 10 (287/06_16_072/CLLD_15_01_125) – Sociální infrastruktura. Výzva byla
otevřena od 13. 3. – 15. 7. 2020;
− Výzva č. 11 (489/06_16_038/CLLD_15_01_125) – Bezpečnost dopravy. Výzva byla
otevřena od 5. 6. – 20. 7. 2020.
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Provoz MAS
Provoz MAS je spojený s realizací CLLD, je hrazen z 95% z prostředků IROP, SC 4.2. 2 s 5% vlastní spoluúčastí. V roce 2020 prostřednictvím projektů:
−

„MAS Sdružení Západní Krušnohoří - Provozní a animační výdaje II “
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011660).

Tímto projektem je zabezpečována realizace SCLLD po finanční a technicko – organizační stránce. Je
určen na aktivity spojené s vlastní přípravou SCLLD a její realizací, včetně animace a evaluace, schvalování strategie a jejich případných změn, přípravu a vyhlašovaní výzev, příjem žádostí, hodnocení a
výběr projektů, monitorování a evaluaci SCLLD.
Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností místní akční skupiny MAS,
podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podpora dobrovolnictví na všech
úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

Ostatní činnosti k realizaci SCLLD
MAS realizuje svoji Strategii komunitně vedeného rozvoje ještě svými dalšími aktivitami:
Regionální značka KRUŠNOHOŘÍ –regionální produkt
MAS je členem Asociace regionálních značek. Je administrátorem regionální
značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt. Ke konci roku 2020 bylo certifikováno 56 výrobků/produktů, 4 ubytovací a stravovací služby a 9 zážitků.
V rámci této aktivity se MAS snaží propagovat jednak region, jednak drobnou
venkovskou ekonomiku. Byly aktualizovány dvě další verze propagační brožurky
(vždy po každé certifikaci nová).
V roce 2020 proběhly 2 certifikace konané dálkovým přístupem vzhledem k nouzovému stavu
v souvislosti s pandemií coronaviru 21. 4. 2020 a 20. 10. 2020.
K 31. 12. 2020 je certifikováno v kategorii:
−
−
−

Výrobek
56 výrobků
Ubytovací a stravovací služby 4 služby
Zážitky
9 zážitky

Krušnohorský Regiofest
Navazuje na činnost MAS v souvislosti s administrací regionální značky. V roce 2020 se Krušnohorský
Regiofest uskutečnil již po čtvrté. Kvůli pandemické situaci covid 19 se Regiofest přesunul z původně
plánovaného termínu v květnu až na 24. září 2020. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka a primátora Statutárního města Chomutov JUDr. Marka Hrabáče, který
osobně akci navštívil. Akce se uskutečnila na stadionu za sportovní halou v Chomutově.
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6. Výzva MMR „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“
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Zúčastnilo se přibližně 50 regionálních producentů, kteří vystavovali a veřejnosti nabízeli svoje produkty, výrobky, zážitky nebo služby. Většinou se jednalo o držitele z regionálních značek nebo držitele
ocenění značkou Regionální potravina Ústeckého kraje či Potravina kraje Přemysla Oráče. Celý den
byly k dispozici dílničky (nejen pro děti), kde si zájemci mohli vyzkoušet různá řemesla (např. zdobení
keramiky, výroba košíků apod.). Akci celý den doprovázela různá hudební vystoupení regionálních
hudebních těles.
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Pronájem vybavení
MAS disponuje souborem vybavení, vhodného pro pořádání spolkových akcí. V rámci realizace SCLLD
toto vybavení, pro pořádání takových akcí v regionu, zapůjčuje. Jedná se zejména
o prodejní stánky, stany, pivní sety, výčepní zařízení, brutar, vytápěcí „hřiby“, přívěsný vozík či ozvučovací soupravu.
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5. Další aktivity
Projekt – MAP Chomutovsko II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008518)
Jedná se o projekt, který navazuje na MAP I, realizovaný v letech 2016 a 2017. Udržení v minulosti
vzniklé platformy Partnerství MAP a jeho PS jako prostor pro sdílení zkušeností, informací a metodických postupů učitelů, ředitelů MŠ a ZŠ, poradenských pracovníků, zástupců neformálního vzdělávání,
poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů, institucí veřejné správy a rodičů, a platformu dalšího
plánování rozvoje vzdělávání v území.

6. Hospodářská činnost
Hospodářská činnost tvoří jen minimální část z činnosti spolku. Jedná se o reklamní činnost
a o pronájem vybavení.

7. Přijaté dary
V roce 2020 MAS přijala dary na svůj provoz od
−
−
−
−
−
−

obce Blatno
obce Březno
obce Droužkovice
obce Hrušovany
obce Málkov
obec Vrskmaň

5 000,- Kč;
10 000,- Kč;
10 000,- Kč;
10 000,-Kč;
5 000,-Kč;
10 000,-Kč.

Dary byly poskytnuty v souvislosti s konáním Krušnohorského Regiofestu a jeho profinancováním.
Veřejná sbírka
Osvědčení o oznámení konání veřejné sbírky vydal Krajský úřad Ústeckého kraje pod číslem Osvědčení 1072/SČaKŽU/2013 dne 16. 5. 2013.
Na sbírkový účet 807194379/0800 bylo za rok 2020 vybráno 9 190,- Kč. Z výtěžku veřejné sbírky byl
v roce 2020 poskytnut příspěvek pro L. K. ve výši 25 743,49 Kč na zdravotnické prostředky – vyhodnocování aktuálního zdravotního stavu OXYMETR EDAN, GMS systém pro komplexní zdravotní péči SCP
Telerace Maxi, tísňové tlačítko SCP Panic pro systémy přivolání pomoci, ultrazvukový inhalátor
YUWELL, stolek k lůžku pojízdný, Google home – pro přivolání hlasem, když bude potřeba pomoci.
Dále byl poskytnut příspěvek pro M. R. ve výši 58 958,-Kč na zdravotní prostředky – elektrický přídavný pohon k mechanickému vozíku.
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Za poskytnuté dary spolek jednotlivým dárcům děkuje. Moc si jejich podpory vážíme.

8. Členství v dalších organizacích
K 31. 12. 2020 byla MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s, členem těchto právnických osob:
−
−
−
−

Hospodářská a sociální rada Chomutovska
KO NS MAS pro Ústecký kraj
Asociace regionálních značek
NS MAS ČR

IČ 70834626
IČ 22715681
IČ 22683411
IČ 28554272

9. Publicita
MAS se aktivně snažila o propagaci (svoji i celého území působnosti MAS SZK). V roce 2020 vydala 4
Zpravodaje (vydání jak v elektronické, tak i tištěné podobě). Ke své propagaci využívá akce které sama pořádá, svůj web i sociální síť Facebook. Taktéž je prostřednictvím těchto kanálů nápomocna při
propagaci akcí svých členů či akcí, konaných na území své působnosti.

10.

Hospodaření spolku

V roce 2020 hospodařil spolek se ziskem 164 632,69 Kč.
K 31. 12. 2020 byl stav hotovosti v pokladně 403,- Kč, na bankovních účtech 2 181 679,68 Kč. Půjčky
měla MAS ve výši 505 700 Kč. Finanční prostředky byly zapůjčeny za účelem zajištění průběžného
cash-flow MAS.
Účetní uzávěrka (Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát) je přílohou výroční zprávy. Hospodaření spolku ověřil
auditor s výrokem „bez výhrad“.

Činnost spolku v roce 2020 bohužel značně ovlivnila coronavirová epidemie.

Výroční zprávu zpracoval kolektiv kanceláře MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

V Droužkovicích dne 1.6.2021
Ing. Hana Dufková - ředitelka
Bc. Václav Hora – předseda

Digitálně podepsal Hana Dufková

2021.06.01 15:26:39
Hana Dufková Datum:
+02'00'

Digitálně podepsal Václav
Hora
Datum: 2021.06.10 08:49:34
+02'00'
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