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Úvodní slovo
Vážený čtenáři,
rok 2019 byl předposledním rokem současného programovacího období a snad i díky tomu došlo
k částečnému uklidnění situace let předchozích. Byl to rok průběžného bilancování, kdy jsme
zpracovávali střednědobé hodnocení naší činnosti a ačkoli některé problémy jako výpadky funkčnosti
monitorovacího systému MS 2014+ stále přetrvávaly, přece jen jsme se posunuli o hodný kus cesty
dopředu. Ověřili jsme si, že naše nastavení jednotlivých dotačních titulů bylo v jádru správné a
realistické a díky tomu jsme nemuseli nic zásadního měnit. Samozřejmě bylo třeba přistoupit k dílčím
přesunům financí mezi jednotlivými opatřeními, ale to je věc vcelku běžná a reagující na změnu
vnějších podmínek a na vývoj potřeb žadatelů v čase. Největší změnou tak bylo zařazení nové fiche
PRV zaměřené na úpravy veřejných prostranství a na rekonstrukce prostor pro spolkovou činnost v
obcích, které umožnila změna pravidel.
V PRV jsme na jaře zrealizovali 4. výzvu, do které bylo zaregistrováno 40 projektů. Největší
zájem byl již tradičně o zemědělskou fichi, ve které úspěšnost žadatelů dosáhla cca 75%
(21 projektů). Naproti tomu ve fichích na podporu regionální produkce a na pořízení lesní techniky
byly podpořeny téměř všechny předložené žádosti. Žadatelé se ale často potýkají s nadbytečnou
administrativou a složitostí pravidel, kterou často umocňuje ještě nejednoznačný výklad ze strany SZIF.
V OP Zaměstnanost došlo na základě střednědobého hodnocení k přesunu finančních prostředků
mezi opatřeními. Volné zdroje z fiche na sociální služby byly přesunuty do prorodinných opatření.
Administrace pokračovala na podzim dvěma výzvami. Ve výzvě na prorodinná opatření uspěly tři
projekty a další byl schválen ve výzvě na sociální služby. Tím došlo v této oblasti k vyčerpání celkové
alokace a v příštím roce bude vyhlášena pouze výzva na zbylou částku u prorodinných opatření.
Na jaře 2019 byla do strategie dodatečně zařazena dvě opatření OPŽP. Do průběžných výzev byly
ke konci roku předloženy dva projekty na realizaci ÚSES a jeden projekt na obnovu veřejné zeleně.
Finance určené na obnovu zeleně v intravilánu obcí však zůstaly nedočerpány a to zejména z důvodu
souběžně vyhlášených národních dotačních titulů, které měly lepší podmínka pro žadatele. IROP
stále doháněl skluz z počátečních let realizace strategie. V únoru byla vyhlášena výzva pro hasiče,
v dubnu na obnovu kulturního dědictví, v červenci na vzdělávání a konečně v listopadu na podporu
výstavby komunitních center. Příjem projektů posledně jmenované výzvy nakonec přesáhl až do
ledna 2020, ale i tak v administraci přibylo osm nových projektů.
V souladu s harmonogramem a finančním plánem pokračovaly v loňském roce i oba projekty Místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání II pro správní obvody ORP Čáslav a Kutná Hora. Oba projekty
mají vlastní projektový tým a kanceláře v obou velkých městech regionu (Kutná Hora, Čáslav).

Vlajkovou lodí čáslavského MAPu je pozice sdíleného rodilého mluvčího. Kutnohorsku se zase
podařilo zvítězit v celostátní konkurenci a získat na své území pilotní projekt EDUZMĚNY.
Z vlastních zdrojů realizuje MAS několik projektů, které byly původně založeny jako projekty
spolupráce. Takto probíhala „Putovní olympiáda MŠ“, které se účastnilo 12 venkovských MŠ. Akce
je založena na posunech sportovních herních prvků mezi zapojenými školkami a byla zakončena
červnovým společným setkáním v zábavném parku Heroland. Projekt Čistá řeka Sázava prošel v
uplynulém roce proměnou, při které jsme se snažili rozšířit ho na území celé MAS. V rámci kampaně
„Ukliďme Česko“ se do úklidu zapojilo 502 dobrovolníků na území 15 členských obcí. Spolek
pokračoval v propagaci MAS i celého regionu. Ve spolupráci se Spolkem kutnohorských podnikatelů
se uskutečnily dvě certifikační komise k podpoře Regionální značky Kutnohorsko a byl aktualizován
katalog regionálních produktů, v němž na konci roku figurovalo 31 výrobců a poskytovatelů služeb.
V dubnu proběhla Velikonoční výstava spojená s prodejem výtvorů mateřských a základních škol
a dalších neziskových organizací a v podobném duchu se uskutečnila i adventní výstava a trhy
ve Zbraslavicích. Pořadatelsky jsme přispěli také při organizaci Dožínek a vinobraní na zámku
Kačina. MAS se stala aktivním členem spolku „Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, který řeší
problematiku destinačního managementu. Pro starosty a zastupitele obcí se uskutečnila dvoudenní
exkurze po stopách evropských projektů na území MAS Království Jestřebí hory. V červnu a listopadu
2019 se konala pravidelná „Setkání starostů“ věnovaná aktuální situaci v realizaci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje, problémům veřejné správy a dalším pracovním záležitostem. Jubilejní
desátý ročník má za sebou Fond kultury a sportu, do kterého MAS každoročně přispívá finančním
obnosem ve výši 100.000 Kč. Díky němu mohlo být částkou 4.000,- Kč podpořeno více než 20
sportovních a kulturních akcí, které se konaly na území regionu. MAS během roku poskytovala
řadu služeb obcím a dalším subjektům na svém území. Jde například o kontroly hospodaření
příspěvkových organizací obcí nebo o zhotovení rozvojových dokumentů obcí. Proběhlo také několik
seminářů a školení.

Mgr. Radek Tvrdík
manažer MAS Lípa pro venkov z.s.

Místní akční skupina Lípa pro venkov z. s.
Základní informace
Místní akční skupina Lípa pro venkov z.s. působí v regionu kutnohorského okresu na území 72 obcí
od řeky Sázavy ke Kutné Hoře a Čáslavi od roku 2006. Sdružuje představitele obcí, neziskových
organizací, podnikatele i další subjekty, kterým záleží na harmonickém rozvoji regionu. Momentálně
se jedná o území o rozloze 784 km2, ve kterém žije 55 429 obyvatel (stav k 1. 1. 2019, zdroj ČSÚ). Pro
potřeby komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) má MAS zpracovanou integrovanou strategii
CLLD na léta 2014 – 2020, na základě které je možno čerpat finanční prostředky na rozvoj regionu
z několika operačních programů IROP, OPZ, OPŽP a PRV a to v celkové výši více než 140 mil. Kč.
Složení členské základny v roce 2019
Složení členské základny MAS Lípa pro venkov z.s. bylo ke dni 31. 12. 2019 následující:
7 svazků obcí (63 obcí)
9 samostatných obcí
30 podnikatelských subjektů
37 nestátních neziskových organizací
Během roku 2019 došlo k přijetí 1 nového člena (Dagmar Tománková, Úmonín 72, 285 46 Úmonín
– zájmová skupina zemědělství, potravinářství).
Subjekty zastupující veřejný sektor:
1. Mikroregion DUBINA
2 Sdružení obcí kutnohorský venkov
3. „Mikroregion Posázavský kruh“
4. Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a
středního Posázaví
5. Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
6. Rozvoj venkova
7. „Mikroregion KUTNOHORSKO“
8. Obec Zbýšov

9. Obec Čejkovice
10. Obec Dobrovítov
11. Obec Šebestěnice
12. Obec Vlkaneč
13. Městys Žehušice
14. Obec Rohozec
15. Obec Vinaře
16. Obec Schořov

Subjekty zastupující podnikatelský sektor:
1. AGRO KLUKY s.r.o.
2. ZDV Krchleby, a.s.
3. PIAS Suchdol, a.s.
4. ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.
5. AGRO PERTOLTICE, a.s.
6. ZAS Úžice, a.s.
7. ZAS Zbizuby, a.s.

8. Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl
9. AGRO PODLESÍ, a.s.
10. Zemědělské družstvo Červené Janovice
11. Zemědělské obchodní družstvo Úmonín
12. Zemědělské družstvo „Vysočina“
13. Zemědělské obchodní družstvo Potěhy
14. Eva Wiesnerová

15.“Městské lesy a rybníky Kutná Hora
společnost s ručením omezeným“
(spol. s r.o.)
16. Jan Trnka
17. Jaroslav Polák
18. František Pospíšil
19. U N I K O M, a.s.
20. N & N spol. s r.o.
21. SILNCE ĆÁSLAV – HOLDING, a.s.

22. Orlík nad Vltavou, s.r.o.
23. Jaroslav Seifert
24. Radek Cihlář
25. ZOS Kačina, a.s.
26. Jan Chejn
27. Mgr. Květuše Mašínová
28. Jan Hudík st.
29. Jan Hudík ml.
30. Dagmar Tománková

Subjekty zastupující podnikatelský sektor:
1. Klub panenky ČR, z.s.
2. Dítě a kůň, z.s. – Sdružení pro hipoterapii
3. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krchleby
4. Život Plus, z.ú.
5. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.
6. Fotoklub Zruč nad Sázavou
7. Aeroklub Zbraslavice z.s.
8. Tělocvičná jednota Sokol Zbraslavice
9. Česká hasičská jednota – hasičský sbor
Opatovice I.
10. Tělovýchovná jednota Sokol Paběnice, spolek
11. SK Zbraslavice, z.s.
12. Od kořenů z.s.
13. „Rodinné centrum Setkání“
14. Svaz tělesně postižených v České republice
z.s. okresní organizace Kutná Hora
15. TJ Star Tupadly, z.s.
16. Stáj Rozárka, z.s.
17. Belveder o.s.
18. STRINŠTĚ - společnost životního prostoru
a vzdělávání, zapsaný spolek
(zkratka STRNIŠTĚ z.s.)

19. TJ Sokol Uhlířské Janovice, z.s.
20. Zručská vrátka o. s.
21. Římskokatolická farnost Červené Janovice
22. Občanské sdružení Bylany, z.s.
23. Římskokatolická farnost – arciděkanství
Kutná Hora
24. Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou
a okolí
25. Římskokatolická farnost Zbraslavice
26. Denemark - spolek
27. TJ Vlková, z.s.
28. Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
29. SC domácí péče, o.p.s.
30. Oblastní charita Kutná Hora
31. „Alternace“
32. Cesta životem bez bariér, z.s.
33. Církevní gymnázium v Kutné Hoře
34. Občanské sdružení Kovadlina z.s.
35. Junák – český skaut, středisko
Kutná Hora, z.s.
36. „Pospolitě, z.s.“
37. Spolek kutnohorských podnikatelů

Orgány MAS Lípa pro venkov, z.s. a jejich činnost v roce 2018
Valná hromada
Již 19. zasedání řádné valné hromady MAS Lípa pro venkov z.s. se konalo v pondělí 26. 3. 2019 od
15:00 hodin na chatě mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích. Z celkového počtu 82 delegátů bylo
při zahájení přítomno 46.
Hlavním bodem programu byla zpráva o činnosti za rok 2018, kterou přednesl manažer MAS. Se
zprávou o činnosti kontrolního výboru a s výsledkem hospodaření za rok 2018 seznámil přítomné Ing.
Jindřich Šejvl. Dále proběhla volba členů Výběrové komise, přičemž Rada doporučila VH opětovné
zvolení členů VK ve stejném složení.
Zástupce subjektu

Název subjektu

Funkce

Ing. Lubomír Tvrdík

SK Zbraslavice, z.s.

předseda

Josef Bruthans

SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Krchleby

člen

Ing. Roman Hromas

ZAS Úžice a.s.

člen

Simona Vacíková

Obec Horka II

člen

Mgr. Marie Jirků

Obec Křesetice

člen

Mgr. Petra Menšíková

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.

člen

Karel Mikeš

TJ Star Tupadly, z.s.

člen

Karel Novotný

Obec Potěhy

člen

Ing. Stanislav Peroutka

„Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným“
člen
(spol. s r.o.)

Ing. František Pospíšil

Pospíšil František

člen

Ing. Josef Brtna

ZDV Krchleby, a.s.

člen

Jiří Volenec

Obec Církvice

člen

Dalším bodem jednání byla informace o změnách členské základny. V roce 2018 území MAS
tvořilo 72 obcí s více než 54.500 obyvateli. Ke dni konání VH měla MAS 82 členů. VH přijala svým
rozhodnutím nového člena, členská základna se tím rozšířila na 83 členů. Manažer MAS Lípa
pro venkov z.s. představil plán činnosti a rozpočet na rok 2019. Členové Valné hromady byli dále
informováni o přehledu a plánu výzev, výsledcích střednědobé evaluace, zařazení nových opatření
a úpravě finančního plánu.
Statutární zástupci zapsaného spolku

Předseda spolku
Ondřej Havlovic
za
Mikroregion Zbraslavicko a
sdružené obce

Místopředseda spolku
Ing. Zdeněk Nácovský
za
AGRO PERTOLTICE, a.s.

Rada MAS
Zástupce subjektu

Název subjektu

Funkce

Ondřej Havlovic

Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce

předseda

Ing. Zdeněk Nácovský

AGRO PERTOLTICE, a. s.

místopředseda

Ing. Jan Procházka

AGRO PODLESÍ, a. s.

člen

Ing. Jaromír Jeřábek

ZEVA CHLÍSTOVICE, a. s.

člen

Zdeněk Jelínek

Život Plus, z.ú.

člen

Ing. Josef Hlava

Zemědělské obchodní družstvo Potěhy

člen

Václav Kunášek

Tělovýchovná jednota

člen

Jan Trnka

Jan Trnka

člen

Bc. Bohumila Jeřichová

Mikroregion DUBINA

člen

Ing. Miroslav Kyzour

Sdružení obcí kutnohorský venkov

člen

Mgr. Martin Hujer

„Mikroregion Posázavský kruh“

člen

Ing. Luboš Kubát

Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

člen

Jiří Zajíc

Rozvoj venkova

člen

Ing. Josef Viktora

„Mikroregion KUTNOHORSKO“

člen

Ing. Milan Kasal

ZOS Kačina, a.s.

člen

Kontrolní a monitorovací výbor
Zástupce subjektu Název subjektu

Funkce

Ing. Jindřich Šejvl

AGRO KLUKY, s.r.o.

předseda

Květa Němcová

Obec Zbýšov

člen

Josef Klaus

Obec Vlkaneč

člen

Lenka Radoměřská

Svaz tělesně postižených v České republice
z.s. okresní organizace Kutná Hora

člen

Vladimír Vyšohlíd

Zručská vrátka z.s.

člen

Výběrová komise
Zástupce subjektu Název subjektu

Funkce

Ing. Lubomír Tvrdík

SK Zbraslavice, z.s.

předseda

Josef Bruthans

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krchleby

člen

Ing. Roman Hromas

ZAS Úžice a.s.

člen

Mgr. Martin Hujer

Město Zruč nad Sázavou

člen

Mgr. Marie Jirků

Obec Křesetice

člen

Mgr. Petra Menšíková

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.

člen

Karel Mikeš

TJ Star Tupadly, z.s.

člen

Karel Novotný

Obec Potěhy

člen

Ing. Stanislav Peroutka

„Městské lesy a rybníky Kutná Hora
společnost s ručením omezeným“ (spol. s r.o.)

člen

Ing. František Pospíšil

Pospíšil František

člen

Ing. Josef Brtna

ZDV Krchleby, a.s.

člen

Jiří Volenec

Obec Církvice

člen

Komunitně vedený místní rozvoj
SCLLD „Lípa pro venkov i pro město“
reg. číslo projektu CLLD_15_01_110
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je v souladu s dohodou o partnerství využit v programovém
období 2014-2020 ve venkovském území ČR pokrytém místními akčními skupinami (MAS). Místní
akční skupiny mohou zpracovat integrovanou strategii širšího zaměření, financovatelnou z více
programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lípa pro venkov „Lípa pro venkov i pro město“
(dále jen SCLLD) byla vytvořena pro programové období EU 2014-2020 a slouží jako nástroj podpory
rozvoje území MAS.
1) Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS
2) Analytická část – zmapování stavu území, definice problémů a potřeb a SWOT analýza
3) Strategická část – stanovení vize směřování budoucího vývoje, formulace strategií a opatření,
která budou vázána na programové rámce, v rámci nichž bude docházet k alokaci finančních
zdrojů na realizace Strategie
4) Implementační část – stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb mezi
jednotlivými programovými rámci
Účelem realizace strategie je tak zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu, kterých dosáhneme vyhlášením a kompletní administrací výzev CLLD,
pořádáním seminářů pro žadatele i příjemce dotací, poskytováním konzultací a dalšími provozními
a animačními činnostmi MAS.
Na základě vydání akceptačních dopisů k projektové žádosti CLLD_15_01_110 jednotlivými řídícími
orgány v prosinci 2016 je možné v programovém období 2014-2020 na území MAS Lípa pro venkov
z.s. čerpat podporu pro realizaci integrovaných projektů žadatelů (příjemců) v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (řídící orgán MMR), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí
orgán MPSV) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán MZe).
V roce 2018 naše MAS využila možnost zapojit se skrz nástroj CLLD i do Operačního programu
Životní prostředí (řídící orgán MŽP).
Finančním plánem naší SCLLD jsou pro období 2014-2020 stanoveny následující alokace v
tisících Kč:
Programový rámec - stanovená alokace v mil. Kč
IROP

68 267, 15

OP Zaměstnanost

18 655, 00

PRV

43 160, 74

OPŽP

10 000, 00

Projekt SC 4.2 IROP
Aby kancelář MAS mohla vyvíjet aktivity spojené s přípravou a realizací strategie CLLD pro
programové období 2014-2020, byla v srpnu 2016 podána žádost v rámci výzvy č. 6 IROP, prioritní
osa komunitně vedený místní rozvoj, investiční priorita IP 9d: Provádění investic v rámci komunitně
vedených strategií místního rozvoje, specifický cíl SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS s názvem projektu
Administrativní a řídící schopnosti MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2015-2017 a rozpočtem
projektu ve výši 4 660 631,00 Kč (5% hrazeno z vlastních zdrojů).
Tento jednoetapový projekt se zahájením fyzické realizace k 1. 7. 2015 a registračním označením
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001830 byl v prosinci 2016 schválen. Díky němu získala MAS možnost
realizovat SCLLD a profesionálně podporovat ve svém území žadatele o finanční podporu ze strategií
definovaných opatření programových rámců IROP, PRV a OPZ.
Vzhledem k nenaplnění indikátorů v programovém rámci IROP musel být projekt podáním Žádosti
o změnu na jaře r. 2018 prodloužen do 30. 9. 2018. Po jeho ukončení byla podána Závěrečná
žádost o platbu, která momentálně podléhá schvalovacímu řízení na Centru pro regionální rozvoj a
Ministerstvu pro místní rozvoj. Indikátory byly naplněny (uskutečněno 7 výzev CLLD a 21 seminářů
či workshopů).
Žádost o navazující projekt Administrativní a řídící schopnosti MAS II se zahájením fyzické
realizace k 1. 12. 2017 byla úspěšně schválena a právní akt projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003
/0007843 vydán 13. 7. 2018. Tento projekt řeší financování aktivit MAS v souvislosti s realizací naší
strategie až do 31. 12. 2023. Jeho schválené celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 13 133 399 Kč.
MAS se v souvislosti s ním zavázala k plnění povinných indikátorů, které budou v r. 2020 vzhledem
k průběhu realizace navýšeny:
•

počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí - cílová hodnota k 31. 12.
2023 počet 40

•

počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou - cílová hodnota k 31. 12. 2013
počet 12
Programový rámec - stanovená alokace v mil. Kč
Název výzvy
CLLD

Datum
vyhlášení
výzvy

Datum
ukončení
příjmu
žádostí na
MAS

Alokace (mil.
Kč)

Počet
přijatých
žádostí

Počet
vybraných
žádostí na
MAS

Celkové
výdaje, ze
kterých je
stanovena
dotace (Kč)

Fiche
(Opatření)

Celková
výše dotace
(Kč)

Výzva MAS
č. 4 PRV

7. 3. 2019

10. 4. 2019

F7
Zemědělství

4,5

27

21

7 544 339

4 010 604

F8 Podpora
regionální
produkce

1,042

5

5

2 075 245

1 037 623

F10 Lesní
technika

1,6

8

7

3 146 437

1 573 219

Výzvy
Programový rámec OPŽP
Název výzvy
CLLD

Datum
vyhlášení
výzvy

Datum
ukončení
příjmu
žádostí na
MAS

Fiche
(Opatření)

Alokace (mil.
Kč)

Počet
přijatých
žádostí

Počet
vybraných
žádostí na
MAS

Výzva MAS
Lípa pro
venkov_č.1_
OPŽP_
Realizace
ÚSES

25. 02. 2019

06.01. 2020

F13
Realizace
ÚSES

5

/

/

/

/

Výzva MAS
Lípa pro
venkov_č.2_
Realizace
sídelní
zeleně

25. 02. 2019

31.10. 2019

F14 Veřejná
zeleň

5

/

/

/

/

Výzva MAS
Lípa pro
venkov_č.3_
Realizace
sídelní
zeleně

4.11.2019

06.1.2020

F14 Veřejná
zeleň

5

/

/

/

/

CZV
chválených
projektů na
MAS (Kč)

Celková
výše dotace
(Kč)

Programový rámec OPZ
Datum
ukončení
příjmu
žádostí na
MAS

Název výzvy
CLLD

Datum
vyhlášení
výzvy

Výzva MAS
Lípa pro venkov_OPZ_
Prorodinná
opatření_VI

24. 09. 2019

08.11. 2019

Výzva MAS
Lípa pro venkov_OPZ_
Sociální
služby_VII

24. 09. 2019

08.11. 2019

Alokace (mil.
Kč)

Počet
přijatých
žádostí

Počet
vybraných
žádostí na
MAS

CZV
chválených
projektů na
MAS (Kč)

Celková
výše dotace
(Kč)

F6
Prorodinná
opatření

8

5

4

5 663 546

/

F5 Sociální
služby

2

1

1

2 000 000

/

Fiche
(Opatření)

Programový rámec IROP
Počet
přijatých
žádostí

Počet
vybraných
žádostí na
MAS

CZV
schválených
projektů na
MAS
(mil. Kč)

Program.
rámec

Název výzvy
CLLD

Datum
vyhlášení
výzvy

Datum
ukončení
příjmu
žádostí na
MAS

IROP

5.výzva
MAS Lípa
pro venkovIROP-Hasiči

7.2. 2019

21. 3. 2019

Hasiči

8,43

1

1

0,698

0,66

IROP

6.výzva
MAS Lípa
pro venkovIROPKulturní
dědictví

24. 4. 2019

27.5. 2019

Kulturní
dědictví

2,5

1

1

2,5

2,375

IROP

7.výzva
MAS Lípa
pro venkovIROPVzdělávání

12. 7. 2019

26.8. 2019

Vzdělání

11,9

3

3

11,9

11,18

IROP

8.výzva
MAS Lípa
pro venkovIROPKomunitní
centra

22.11.2019

31.1. 2020

Komunitní
centra

9,6

3

3

9,6

9,12

Fiche
(Opatření)

Alokace
(mil. Kč)

Celková
výše dotace
(mil. Kč)

Workshopy a semináře
V roce 2019 MAS uspořádala dva workshopy „Setkání starostů“ a jeden seminář s názvem „Snídaně
pro starosty“ které využila k animaci SCLLD.
Setkání starostů 23. 5. 2019
MAS Lípa pro venkov z.s. pořádala 23. 5. 2019 na Hotelu ve Zruči nad Sázavou pravidelné
„Setkání starostů“. Zúčastnilo se ho téměř 60 starostů
či zastupitelů ze 72 členských obcí. Hlavním hostem
byl Ing. Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky pro oblast
financí a evropských fondů, který představil dotační
tituly Sředočeského kraje pro obce a DSO a Ing. Jiří
Havlíček z Ministerstva zemědělství ČR, který informoval
o možnostech dotací na zadržování vody v krajině.
Manažer MAS předložil zprávu o střednědobém hodnocení
plnění strategie CLLD. Dále byli starostové informováni o
probíhajících výzvách CLLD (OPZ, OPŽP, PRV, IROP).
Setkání starostů 14. 11. 2019
„Setkání starostů“ z území MAS se uskutečnilo ve čtvrtek 14. 11. 2019 na chatě mysliveckého
sdružení ve Zbraslavicích a účastnilo se ho téměř 60 starostů či zastupitelů ze 72 členských
obcí MAS. Setkání se týkalo problematiky veřejné dopravy – pozvání přijal Ministr dopravy
JUDr. Vladimír Kremlík. Aktuálni informace z Turistické
oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z.s. předala manažerka
Ing. Petra Ďoubalová. Mgr. Gabriela Jarkulišová z Městské
knihovny v Kutné Hoře pohovořila na téma „Venkovská
knihovna 21. století“. Možnosti dotačních titulů Mze
představila Ing. Ludmila Hejdánková z pracoviště SZIF
Kutná Hora. Na závěr seznámil manažer MAS přítomné
starosty s aktuálními informacemi CLLD – realizované a
plánované výzvy 2019 – 2020, dále výhled CLLD po roce
2021 a s dalšími připravovanými akcemi kanceláře MAS.

Místní akční plány vzdělávání
V roce 2019 pokračovala MAS Lípa pro venkov v realizaci
projektů OP VVV na území dvou správních obvodů –
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP
Čáslav II (reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0
47/0009051) a Místní akční plán rozvoje vzdělávání
pro SO ORP Kutná Hora II (reg. číslo projektu CZ.02.3
.68/0.0/0.0/17_047/0008613). Hlavním cílem je podpora
mateřských a základních škol a také poskytovatelů
neformálního a zájmového vzdělávání (ZUŠ, DDM,
kroužky, spolky atd.). Vedle vzájemného síťování,
pořádání seminářů, workshopů a exkurzí pro konkrétní cílové skupiny je vzdělávacím institucím v
území poskytována metodická podpora a pomoc při přípravách projektů realizovaných s podporou
Evropských strukturálních a investičních fondů, zejména
z IROP a OP VVV. Oproti předchozím MAPům je jejich
pokračování rozšířeno o projekty implementace, díky
kterým se v obou regionech daří realizovat celou řadu
aktivit, které byly aktéry v území identifikovány jako žádoucí
pro zvýšení kvality vzdělávání. Za zmínku stojí například
působení anglického rodilého mluvčího ve školách,
podpora gramotností nebo spolupráce s vyššími stupni
vzdělávání a zaměstnavateli. Konkrétní výstupy a aktivity
obou projektů lze nalézt na jejich webových stránkách:
www.mapcaslavsko.cz a www.mapkutnohorsko.cz.
Fond kultury a sportu 2019
Místní akční skupina Lípa pro venkov z.s. vypsala v roce 2019 výzvu k předkládání žádostí o čerpání
prostředků z vlastního Fondu kultury a sportu s celkovou alokací ve výši 100 000,- Kč. Příjem žádostí
probíhal v termínu od 1. 4. 2019. – 15. 4. 2019. Oprávněnými žadateli byly na základě rozhodnutí
Rady MAS neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí (ZŠ a MŠ). Přijímány byly projekty
se zaměřením na děti, seniory a zdravotně postižené
osoby. V rámci výzvy mohl každý oprávněný žadatel
podat jednu žádost o dotaci. Maximální výše dotace je
stanovena 5 000 Kč při požadavku minimální spoluúčasti
žadatele ve výši 10% celkových nákladů. Celkem bylo
podpořeno 24 projektů.

Projekt spolupráce
Regionální kolo olympiády MŠ
V sobotu 8.6. 2019 se v Herolandu v Březové u Kutné
Hory konalo 7. kolo Putovní olympiády mateřských
škol - sportování nejen pro radost. Na sportovní soutěž
do Herolandu přijelo dvanáct mateřských škol. Na
sobotní dopoledne byla připravena soutěžní disciplína
štafeta pro děti i rodiče a doprovodný program –
malování na obličej, tvořivá dílna, využití herních prvků
v zábavném parku Heroland. Medaili za první místo
ve štafetě si odnesla mateřská škola z Vlastějovic,
druhá z Miskovic a třetí z Vavřince.

Další činnost MAS v roce 2019
Velikonoční výstava ve Zbraslavicích
MAS Lípa pro venkov z.s. ve spolupráci se Svatý Hubert
pořádala v termínu 11. – 18. 4. 2019 Velikonoční výstavu,
která se konala v prostorách výstavní síně zámečku ve
Zbraslavicích. Cílem výstavy je podpora regionálních
výrobců a držitelů certifikátu RZ KUTNOHORSKO.
Výstavy se zúčastnilo na 40 vystavovatelů.

Čistá řeka Sázava 2019 na Kutnohorsku
Projekt Čistá řeka Sázava proběhl v území MAS v
termínu 12. – 14. 4. 2019. Kancelář MAS Lípa pro venkov
z.s. se již po desáté aktivně partnersky zapojila společně
s dětmi ze škol ve Zruči nad Sázavou a také ze ZŠ v
Potěhách. Velké poděkování patří nejen dobrovolníkům
ale také sponzorům. Akce se zúčastnilo více než 300
dobrovolníků, z toho 150 dětí a zlikvidovalo se 1,2 tuny
odpadu.

Ukliďme Česko – Ukliďme Kutnohorsko
První ročník akce „Ukliďme Kutnohorsko“ se uskutečnil
v rámci celého měsíce dubna 2019 v území MAS Lípa
pro venkov z.s. a byl součástí kampaně „Ukliďme svět,
Ukliďme Česko“. Hlavní uklízecím dnem se stala sobota
6.4. 2019 a jednalo se o dobrovolnickou akci, která
proběhla formou místních úklidů v obcích. Zapojily se do
nich subjekty – např. školy, školky, neziskové organizace,
spolky ale i firmy a jedntotlivci. Akce se zúčastnilo celkem
15 členských obcí MAS a více než 500 dobrovolníků.

Krajské dožínky a vinobraní na Kačině
Znovuobnovená tradice dožínek a vinobraní na zámku
Kačina za spoluúčasti MAS Lípa pro venkov z.s. se
uskutečnila dne 7. 9. 2019. 8. ročník této tradice byl
věnován lidskosti a solidaritě. Tato hojně navštěvovaná
akce propojila lokální producenty především z řad
zemědělců a potravinářů a umožnila jim prezentovat
své výrobky v příjemném prostředí zámeckého parku
za bohatého kulturního programu pro všechny věkové
kategorie, degustace vín a burčáku. Současně probíhala
výstava zemědělské techniky. Kancelář MAS Lípa pro
venkov z.s. se na této akci opět organizačně podílela v rámci nepovinné publicity projektu SC 4.2
IROP prezentovala na vlastním stánku komunitně vedený místní rozvoj.
Exkurze pro starosty členských obcí MAS „Království Jestřebí Hory“
Exkurze pro starosty, místostarosty a zastupitele obcí
proběhla ve dnech 24. – 25. 9. 2019 na území Místní akční
skupin Království – Jestřebí Hory, o.p.s. Cílem exkurze
bylo seznámit účastníky akce s úspěšně zrealizovanými
projekty. První den v rámci exkurze návštěvníci navštíli
Úpici, nově zřízené informační centrum, opravenou
„dřevěnku“ a seznámili se s dalšími projekty v obci. Druhý
den navštívili účastíci Babiččino údolí a zámek Ratibořice
a projekty realizaované v obci Havlovice – sportovní
areál, základní školu s muzeem a hasičskou zbrojnicí.

Adventní výstava ve Zbraslavicích
Tradiční Adventní výstava se uskutečnila v termínu 22. 11. až 30. 11. 2019 ve výstavní síni zámečku ve
Zbraslavicích. Akce se konala za podpory Zámeckého pivovaru ve Zbraslavicích. Mezi vystavovatele
patřila Mateřská škola ve Zbraslavicích, Svaz tělesně postižených v Červených Janovicích a Dětský
domov ve Zruči nad Sázavou. Skleněné výrobky dodala Huť Jakub Tasice, vánoční svícny a věnce
dodala Jana Hrbková a Pavlína Nixbauerová, ozdoby z taveného skla manželé Lutkovi. Drátěné
dekorace a šperky připravila Štěpánka Zelenková. Svou keramiku letos představila Jana Keltnerová.
Celkem se zúčastnilo více než 40 vystavovatelů. Kancelář MAS se také podílela na Adventním
trhu ve Zbraslavicích 30.11.2019. Lípa pro venkov z.s. využívá tuto akci, která propojuje a láká k
návštěvě mnoho subjektů a jejich zástupců z území MAS, k prezentaci CLLD v rámci nepovinné
publicity projektu SC 4.2 IROP a k předávání informací o připravovaných výzvách CLLD PRV, OPZ
a IROP.
Další servisní činnost pro členy MAS
V rámci činnosti kanceláře MAS byl vyčleněn samostatný úvazek na zajištění služeb pro členy
spolku. Tato činnost zahrnuje zejména:
seminář „Účetnictví územně samosprávných celků“ — 22. 3. 2019 v Kutné Hoře
(lektor Ing. Jiří Lorenc)
seminář „Zádávání veřejných zakázek mimo režim zákona“ — 15. 5. 2019 v Kutné Hoře
(lektor Ing. Josef Bárta)
Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání – 29.5. 2019 v Kutné Hoře
zpracování výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu pro obce
zpracování programů rozvoje obcí
kontrola PO obcí
Regionální značka KUTNOHORSKO
Spolek kutnohorských podnikatelů jako regionální
koordinátor ve spolupráci s MAS Lípa pro
venkov z.s.
a Mikroregionem Čáslavsko se podílel již v roce 2016 na
vzniku regionální značky KUTNOHORSKO. Regionální
značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní
region a upozornit na produkty, které zde vznikají.
Tato značka je zárukou původu, kvality a také zárukou
ekologické šetrnosti. V průběhu roku 2019 proběhly
dvě certifikační komise, certifikát v roce 2019 vlastnilo
celkem 31 regionálních výrobců a byl také vydán Katalog
certifikovaných výrobků, služeb a zážitků pro rok 2019/2020. Pro držitele certifikátu byly připraveny
celkem čtyři významné akce v regionu s možností prezentace zdarma.

Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko
MAS Lípa pro venkov z.s. se podílí na činnosti destinačního managementu v oblasti Kutnohorska
a Kolínska. Turistická oblast vznikla na základě dohody Kolína, Kutné Hory a Čáslavi, tří největších
měst v regionu, která se zapojila do spolupráce s místními akčními skupinami Lípa pro venkov z.s.,
Podlipansko o.p.s. a s DSO Čáslavsko. MAS ve spolku zastupuje obce, které mají malý potenciál
cestovního ruchu, a hájí jejich zájmy při propagaci regionu. Lípa pro venkov z.s. takto zastupuje na
60 obcí ze svého území.

Hospodaření MAS Lípa pro venkov z. s. za rok 2019
Přijaté dary za rok 2019
Rádi bychom poděkovali následujícím subjektům, které v roce 2019 svým darem přispěly na činnost
MAS Lípa pro venkov z. s.
Projekt „Čistá řeka Sázava 2019“
Město Zruč nad Sázavou 3.000,- Kč
Obec Vlastějovice 3.000,- Kč

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby

1 524 980,70 Kč

Změny stavu zásob a vlastní činnost a aktivace
Osobní náklady

6 071 191,00 Kč

Daně a poplatky

14 964,78 Kč

Ostatní náklady

108 406,58 Kč

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

76 500,00 Kč

Daň z příjmu
Náklady celkem

7 796 043,06 Kč

Výnosy
Provozní dotace

7 046 290,74 Kč

Přijaté příspěvky

465 680,00 Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží

337 093,00 Kč

Ostatní výnosy

6 155,28 Kč

Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

7 855 219,02 Kč
59 175,96 Kč

Rozvaha

Rozvaha k 31. 12. 2018
Označení

AKTIVITA

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktivita celkem
Aktivita celkem

Označení

Stav k 1. 1. 2019

Stav k 31. 12. 2019

546 431,00 Kč
663 539,00 Kč

0,00 Kč

117 108,00 Kč
6 205 988,97 Kč

3 804 982,85 Kč

20 750,00 Kč

16 600,00 Kč

17 573,00 Kč

7 650,00 Kč

6 163 013,61 Kč

3 775 574,25 Kč

4 652,36 Kč

5 158,60 Kč

6 752 419,97 Kč

3 804 982,85 Kč

2 040 688,63 Kč

1 553 433,59 Kč

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

1 494 257,63 Kč

1 553 433,59 Kč

B.

Cizí zdroje celkem

4 711 731,34 Kč

2 251 549,26 Kč

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlohodobé závazky celkem

12 500,00 Kč

12 000,00 Kč

B. III

Krátkodobé závazky celkem

4 699 231,35 Kč

2 239 549,26 Kč

B. IV.

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

546 431,00 Kč

0,01 Kč
6 752 419,97 Kč

3 804 982,85 Kč

Soupis majetků

Výrok auditora

Plán hospodaření Lípa pro venkov — výnosy

Plán hospodaření Lípa pro venkov — náklady

Seznam často použitých zkratek
CSV		
ČSÚ		
DSO		
FCR		
FKS		
MAP		
NS MAS
OP IROP
OP VVV
OP ZAM
ORP		
PRV		
SCLLD
SÚPM ÚP
SZIF		

Celostátní síť pro venkov
Český statistický úřad
dobrovolné sdružení obcí
Fond cestovního ruchu
Fond kultury a sportu
Místní akční plány vzdělávání
Národní síť Místních akčních skupin České republiky
Operační program Integrovaný regionální rozvoj (řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj)
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (řídící orgán Ministerstvo školství)
Operační program Zaměstnanost (řídící orgán Ministerstvo sociálních věcí)
Obec s rozšířenou působností
Program rozvoje venkova
Strategie komunitně vedeného regionálního rozvoje
Společensky účelné pracovní místo vytvořené na základě dohody s Úřadem práce ČR
Státní zemědělský intervenční fond

