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Místníakčnískupina Lípa pro venkov z.s. vznikla v roce 2006. sd]užuje představitele obcí,
neziskových organizaci, podnikatele i dalšísubjekty, kterým záleži na harmonickém rozvoji
regionu. v roce 20í4 se sdružení třansformovalo na §polek a nyní púsobína územl 72 obcí
kutnoho]§kého okresu od řeky Sázavy ke Kutné Hoře a Čáslavi a má 72 členú.v tomto úzomi o
íozloze 77g km2 žije v současno§ti 54 559 obyvatel.

Pro potřeby komunitně vedeného místního řozvoje vypracovala MAs v letech 2013 - 20í4
integíovanou stratogii scLLD na léla 2014 - 2o2o, na základě kte]é bude možno čerpat íinanění
pro§tředky na rozvoj regionu z několika operaěních pŤogramú

Loňský rok znamenal pro MAs Lípa pro venkov z.s. především přípravu na nové p]ogřamovací
období 2014 - 2020. Díky §trategii komunitě vedeného místního rozvoje (scLLD) v něm ílrAs
dostanou možnost čerpat finance z více operačnich programú a také přidělenó íinančníalokace
budou vyššínež v minulo§ti. Na druhou stranu velkým ploblémem bude zúženítémat, která lze
z evropských zdrojú podpořit a takó časový skluz § na§tavením podmínek čerpáníu jednotlivých
programú, který v současnosti přesahuje iiž celý rok. V praxi to znamená, že řada věcí, na které
jsme byli v minulosti zvyklí, nepůjde z nových operačníchprogramů podpořit a naopak o projekty,
které EU preféruje, nebude v podmínkách menších obcí příliš velký zájem.

Aby MAS mohly rozdělovat evropské peníze, musí projit nejprve dvoukolovým kvalifikačním
řízenim. Jeho první částíje proces standardizace, ve ktefém prokazují, žémají dostatečné
personální a finanění zdroje, adminbtrativní ázemí a zkušenosti, aby mohly tran§paíentně
fungovat a hospodárně rozdělovat evropskó finance. Ktomu se ještě v loňském roce přidaly
změny vyvolané přijetím nového občanského zákoníku a spojené s t]ansíotmacína zapsaný

spolek. Druhou podmínkou je posouzení a schválení strategie a tvoíba píogramových rámců pro
jednotlivé operačníprogramy, Tento úkol nás čeká v polovině letošnlho roku a byl kvúli němu
posunut i térmínřádnó valné hromady spolku.

Pokud jde o činnost spolku v loňském roce, již v lednu byla vyhlášona poslední ,,doplňková"
výzva k předkládání projektů na realižaci strategie ,,Společně pro kutnohoíský venkov". Přestože
se jednalo o malé finančnízd.oje, které byly během uplynulých pěti let ušetřeny při realizaci
projektů |cca 720 000 Kč), obdĚela MAs v tóto výzvě zaměřené na obnovu kulturního dědictví
oam zaregbtrovaných žádostí. Výběrovou komisí a následně valnou hromadou byly schváleny k
podpoře dvě z nich. Šloo vznik divadelni minigalerie v Tylově divadle v Kutné Hoře a záchranu a
obnovu varhan v kostele 3v. Václava v Jindicích. Oba projekty musí být ukoněeny a předány
k vyúčtovánído konce června 20í5. Během loňskóho ]oku bylo dokončeno, zkontrolováno a
konečným žadatelůmproplaceno dalších í3 plojektú schválených v rámci předchozích výzev,

od počátku ]oku 2014 pokračovaly hned tři projekty spolupráce. Prvním z nich byla ,,Putovní
olympiáda MŠ".Již pravidelně se jí účastnií2 venkovských MŠz rizemí MAs. Byla zahájena
květnovým regionálním kláním na zbraslavickém letišti a v náslodujících měsících po mateň§kých

školách v týdenních cyklech putovaly heíníprvky, Loňský ročníkbyl zakončen spoleěným
setkáním s pa]tnery projektu z MAS Zálabí na začátku října v kelkkém archeoskanzenu
v Dobšicích na kolín§ku.

Projekt spolupráce ,,cesty vody-Gesty k §ebe", na kterém spolupracujeme s MAs Podliparcko a
- slovenskou MAs Radošínka, spočíváv uměleckých aktivitách

se zahraniěním paňnerem
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pfudstavených veřejnosti

v

rámci kamenosochařskáho sympozia ve Zbraslavicích. Jodnlm

z výďupú proiektu je i pla§tika permonlka, umí§těná do obecního parčlku v opatovicich l.

Poslední z uvedených projektli nesl název ,,Řeky se měni" a §družil ke spolupráci MAs ležlel
podól řek Sázavy a Be]ounky, Výstupů byla celá řada. Ať už ide o pravidelné čištěníbfuhů řek,
obnovu vybavení vodáckých kempů nébo zvýšení bezpečnosti jezú. součásti přojektu 3e stala i
publikacé fotografií srovnávající historické pohlednice a dnešní podobu §tejných mist.
Během celého roku MAs pokračovala v přípravě nové 3trategi6 komunitně vedénéhomístního
íozvoje pro obdobi 20í4_2020. Za podpory dotačníhotitulu z oP Technická pomoc vznikla
pracovní veae analytické a stratogické části a do konce roku proběhlo i první vypořádáni
připomínek k těmto strategickým dokumentúm. Na letošnírok tak zbylo dopracovat
implementační čá§t ob§ahuiící programové rámce spolu s ha.monogramem čerpánípřidělených
prostředkú.
'inančních
Kancelář pokračovala v práci na propagaci MAS i celého rlzemí. V únoru se MAS prezentovala na
konfeí€nci pořádané k místnímurozvoii krajé vysočina v Ledči nad sázavou. Na počátku dubna
j§me na kutnohotsku již podruhé přivltali exkutzi irských studentů fakulty regionálního rozvoie
z Univezity v Galway, pro které jsme plipravili prezentaci o ěinnosti MAs a p]ohlídku několika
reallzovaných projektů. v květnu po dohodě 8 dalšímipartnery vznikl v Kutné Hoře fond
costovního ruchu, jehož cílémje koordinovat propagaci území,a MAs do něj přbpěla částkou
50,000 Kč. Díky takto navázané spolupráci jsme §e úča3tniliveletdru Regiontour, Kutnohoíského
střlbřenl a gastnofestlvalu. Prczentačnístánek MAs byl k vldění také na slavnostech dožlnek a
vinobraní na ámku kačina.

v červnu §e konal šestý ročníksochařského sympozia ,,Kámen a život" a také pravidelné setkání
starostů členských obcí zaměřené tentoknit na podporu meziobecní spolupráce. společně
s regionálním pracovištěm SZ|F jsme připravili akci ,,Proglam rozvoje venkova v praxi", jejímž
cíl€m bylo představit tento program studentúm střední zemědělské školy v Čáslavi. v září 8e pro
starosty a zastupitele obcí uskutečnila dvoudenni exkuže po stopách evropských projektů na
územíMAs Sdruženírúžév iižníchěechách, Na říjen připadl pravidelný termín konference
venkov, která se tentokrát konala Y Konstantinových Láznlch. Po komunálních volbách proběhlo
za ličasti heitmana středočBkého kraje v prosinci d]uhé setkánl stařostů věnované budoucno6ti
evropských dotací a na prosinec jsme připravili v€ výatavní síni zbraslavického zámku adventní
výstavu, která se setkala s velkým ohlasem veřejnosti.

Již šestý rok existéncémá za sebou Fond kultury a §poítu, do kterého MAs v roce 20ílt přispěla
ěástkou 95.000 Kč, Díky němu mohlo být čá3tkami od dvou do pěti tbíc korun podpořeno 3í
sportovních a kulturnich akcí na územířegionu, stejně iako v předchozích letoch MAs
posMovala fudu služeb obcím a dalším subjektúm na svém územi. Jde například o kontroly
hospodaření příspěvkových organizací obcí, dále o majetková přiznání veřejných funkcionářů,
která Yede pro téměř 50 obcí v€ své pú§obno§ti nebo o přlpravu výběrových řlzenl u zakázek
malého ro8ahu. Kancelář dále zajišťovala řadu školení a pracovních 6etkání. Činnost sdružoní
byla v roce 20í4 bohatá a bude velkou výzvou navázat na ni i v roce letošním.
Mgr. Radek Tvrdík

manažeí§polku
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27 podnikatelských subjektů
30 nestátních neziskových organizací

7 svazkú obcí (64 obcí)

samostatných obcí

8

í. DSO Mikroregion Dubina

8.

2. Dso sdruženíobcí Kutnohoí8ký venkov
3, Dso Mik]oregion Posázavský kruh
4. sdruženíobcí mikroregionu

í1. Obac Šebestěnice
í2. obec vinaře
í3. obec vlkaneč
í4. obec zbýšov
í5. Městys Žehušice

Uhlíňskojanovicka a středního PoÉ,ázavi
5. Dso Mikroregion zbraslavicko a §družené
obce
6. Dso Rozvoj venkova
7, Dso ilikroregion Kutnohořsko

í5, Měst8ké le§y a rybníky Kutná

í. AGRO Kluky, s.r.o.
2. zDv Krchléby, a.§.
3. PlAs suchdol, a.s.
4. zEvA chlístovice, a.s.
5. Agřo P€rtoltice,
6.

zAs Úžice, a.s.

Hořa,

spol, s r.o.
í6. Jan Trnka
17. Jaroslav Polák
í8. František Pospíšil
19. UNlKoM, a.s.
20. N&N spol. s r.o.
2í, silnicé Čá§lav - holding, a,s,
22. orlík nad vltavou, s.r.o.
23. Jaroslav seifort
24. Jiři Fantá
25. lng. Radek cihlář
26. zos Kačina, a.s.

a.s.

ZAS Zbizuby, a.s.
zoD onomyšl
9. Agro Podlesí, a.s.
10, ZD ČervenéJanovice
í í. ZOD Úmonín
1 2, zemědělské družstvo,,vysočina"
í3. ZOD Potěhy
í4. Eva Wiesnerová
7.
8.

í7, Belvede], o.§.
18, o.s. STRNlŠTĚ- společnost životního
prostoru a vzdělávání
19. TJ sokol Uhlíř§ké Janovice

1. Brtník, s.r.o,
2. Díě a kůň - Sdružení pro hipoterapii
3. sbor dobrovolných hasičú,Kíchleby

4. občanskésdluženíŽivot 90,

zruč nad sázavou
TJ Jiskra zíučnad sázavou
6. Fotoklub zřuč nad sázavou o,s.
7, Aeroklub zbraalavice
8. Télocvičná jednota sokol zbraslavice
9, Česká hasičská iednota opatovice l
10. TJ sokol Paběnice
1í. T.J. sokol zbřaslavice
í2. Mladí ochránci pfirody, Táboráci
í3. Rodinné centrum Setkání
í4. svaz tělesně postižených v ČR - mo v
Červených Janovicích
15. TJ STAR Tupadly
í6. Stáj Rozárka, o.s,

Obec Čejkovice

9. Obec Dobrovítov
10, obéc Rohozec

20. Zruěská vrátka, o.s.

2í. ŘKF čen ené Janovicé
22. občanskésdruženíBylany
23. ŘKF - Arciděkanstvl Kutná Hora
24. Sdružení rodáků a přátel zruče nad
sázavou a okolí
25. ŘKF zbraslavice
26. Denemark - spolek
27. TJ Vlková
28. Klub panenek ČR

5.

29. Rytmus Benešov, o.p.s.

sc

Domácí péče,o.p.s.
3í. oblastní charita Kutná Hoía

30.

-5-

14. řádná valná hromada

MAs Lípa pro Venkov z.s, (zbraslavice, 27,2.2014)

Výroění Valná hromada se uskutečnila na chatě mysliveckého sdružení Ve zbraslavicích dne 27. února
2014. Jqí účastnícischválili změnu stanov spolku s ohledem na nové podmínky stanovené občanským
zákoníkem. Dalšímbodem jednání bylo potvízení Volby předsedy a místopředsedy spolku, potvžení
Volby ělenů monitorovacího a kontrolního výboru a Volba ělenů Výběrové komise. Předsedou spolku byl
opětovně zvolen ondFe.i Havlovic a Ve funkci místopředsedy spolku lng. Zdeněk Nácovský. Členy
monitorovacího a kontrolního Výboíu byli zvoleni lng.Jindřich Šejvl, Vladimír Vyšohlíd, Jiří Rajdt, Lénka
Radoměřská a lng. Luboš Kubát, Do Výběrové komise byli zvoleni tito ělenové: lng, Lubomír Tvrdík,
lng. František Pospíšil, lng. Stanislav Peroutka, Mgr. Petra Menšíková, Mgr.Marie Jirků, lng, Richard
Vlček, lng. Josef Brtna, lng. Roman Híomas, Miloslav Procházka, Jiří Volenec a Karel Mikeš. Manažer
MAs Mgr, Radek Tvrdík přednesl zprávu o činnosti za íok 2013, zpráVu kontrolního Výboru o Výsledku
hospodaření přednesl jeho předseda lng. Jindřich Šejvl,
Dalším bodem jednání byla informace o změnách V členské

základně- Do územíMAs Vstoupilo město Kutná Hora,
městys Žehušice a obce Hlízov, svatý Mikuláš, Rohozec a
Vinaře, Nyní ho tvoří 72 obcí s Vice než 54.000 obyvateli.
Čbnstvíukončilo 6 členůa nově Vstoupilo 'l1 členů.
Nejdůležitějšímbodem jednání bylo schválení projektů
Vybraných k podpoře V rámci 9, výzvy MAS. Do VýzVy bylo
předloženo 8 projektů. Valnou híomadou byly schváleny
k podpoře 2 projekty V celkové vÝši 725.425 Kč. Zbylá
částka Ve Výši 22.285 Kč byla převedena do režie MAs.
15. řádná Valná hromada

MAs Lípa pro venkov z.s. (Zbíaslavice, 4. 12.2014)

Řádná Valná hromada se uskutečnila na chatě mysliveckého sdruženíVe zbraslavicích dne 4. prosince
2014. t]častnícischválili přietí nového člena spolku - oblastní charitu Kutná Hore. Manažer MAs

informoval plénum o přípravě spolku na plnění podmínek požadovaných pro certifikaci MAs
programovacim období 20í4 - 2020. S oh|edem na požadavky NoZ byla provedena předvolba
V orgánech MAs, kde fyzické osoby nahradily osoby práVnické zastoupené svými statutárními zástupci.
Do funkce předsedy spolku byl ustanoven DSo Mikroregion zbraslavicko a sdruženéobce zastoupený
ondřejem Havlovicem a do funkce místopředsedy Agro Pertoltice, a,s. zastoupené lng. Zdenkem
Nácovským. obdobně byli Ve funkcích potvženi členovérady, monitolovacího a kontrolního Výboru a
Výběrové komise, Byl schválen předložený rámec analytické a strategické části pracovní Veže strategie
SCLLD MAs Lípa pro Venkov z.s, s názvem Lípa pro venkov i pro město.
V

Předseda spoIku

Mistopředseda §polku

DSO Mikroregion Zbraslavicko a
sdružénéobce

Agro Pertoltice, a.s,

zastoupený

lng. Zdeňkem Nácovským

zastoupené

Ondřejem Havlovicem
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člen

Zástupce člena

postavení a íunkce

DSo Mikroregion Zbraslavicko a sdruženéobce

ondňBi H8vlovic

předseda

Agro Pertoltice, a.s.

lng, zdeněk Nácovský

místopředseda

Agro Podlesí, a.s.

lng. Jan Procházka

člen

ZEVA chlístovice a.s.

lng, Jaromír Jeřábek

člen

občanskésdruženíŽivot 90

zdeněk Jellnek

člen

ZOD Potéhy

lng. Josel Hlava

TJ sokol Paběnice

václav kunášek

ělen

Jan Trnka

Jan Tmka

člen

Dso

Jaroslav čálek

člen

DSo Kutnohorský Venkov

iigř. Jana Ryehliková

ělen

Dso Posázavský

Jiří Lapáček

člen

sdruženi obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a
středního posázaví

Mgř. Jiři Buchta

člen

Dso

Jiži Zaiic

člen

Mikroregion Dubina

kruh

Rozvoj venkova

Dso kutnohorsko

lng.

zos kačina

lng. Milan Kasal

csc.

Joseí viktora

člen

člen
člen

Zbraslavice, 13, 1. 2014

r'
r'
/
r'
r'
r'
r'

informace o schválení 9. výzvy
představení týmu proiektu meziobecní spolupráce

sMo

informace o standardizaci MAs a k podání žádosti
možnosti financování MAs v roce2014
návrh rozpočtu na rok2014
návrh členských příspěVků na úrovni roku 2013
projednání zpráVy monitorovacího a kontrolního
výboru

zbra§lavice, 3.2.2014

r'
r'
/
/
r'

informace o předložených projektech 9. výzvy - celkem 8 projektů
schváleno Vytičtovánl 3. etapy realizace sPL za rok 20'l3
informace o podáni žádosti o dotaci na zpracování strategie do opTp
předložen návrh nových stianov - transformace sdružení na spolek dle NoZ
schválen návrh rozpočtu na rok 20í4
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Zbraslavice, 27. 2, 2014
doplnění změn v náVrhu stanov
projednán výsledek externího auditu a zPíáva
kontroIního Výboru

schválena Výročnízprávy o činnostiza rok 2013
příprava akce Čistá řeka sázava 2014

zbraslavice, 7. 4. 20í4

r'
r'
/
r'
/
r'

informace o schválení platby za 3. etapu realizace pRv
zápis spolku do veřejného rejstříku jako Lípa pro venkov z.s,
schváleno FKs pro rok 2014 ve výši 50000Kč
schválen příspěVek do Fondu cestovního ruchu města Kutné Hory ve Výši 50 000 Kč
příprava Velikonoění výstavy
příprava akce Čistá řeka sázava

zbíaslavice, 12,

5, 2014

schváleno navýšeníFKs 2014 na 95 000 Kč, celkem předloženo 31 žádostí
příprava sochařského sympozia Kámen a živol2O14
informace o pokroku V projektech spolupráce Řeky se mění, Putovní olympiády MŠa Cesty

vody-cestyksebe

příprava setkánl starostů
informace o standardizaci MAs a obsahu oP 2014+
schválení členstvíMAs Llpa pro venkov z.s. Ve spolku ,,Husitské hradť

zbraslavice, 9. 6. 20í4

r'
r'
r'

zhodnoceno regionálnl kolo putovní olympiády Mš - zrlčastnilo se 9 Mš
schváleny úpravy směrnic a řádů v souvislosti s přechodem na jinou právnl formu
příprava setkání starostů V Kutné Hoře dne 12.6.2014

zbraslavicé, 7. 7. 20í4
informace o průběhu a Vyúčtování

r'

kamenosochařského sympozia
§chválena účastna akci Dožlnky a vinobraní na
zámku kačina
zhodnoceno setkání starostů MAs 12.6.2014
informace z jednání pléna KS MAS ve Zbraslavicích
informace o účastiMAs na královském stříbření
v Kutné Hoře 21.6.2014
schválení příspěVku Ve Výši 5 000 Kč na propagační
materiál píůVodcePosázavím
souhlas s poskytnutím úvěru ve výši 5o0 000 kč od Čs na předfinancování projektu z

zbra§lavice, 8. 9. 2014

/
/
r'

informace o exkulzi pro strrosty a zastupitele MAs na územíMAs sdruženírůže
informace ze školenl ke standardizaci MAs
informace ze setkání středoěeských MAs s he,itmanem - podpora činnosti MAs
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opTp

zbraslavic6, 6.'l0. 2014

/
r'
r'
/
r'
r'

zhodnocení akce Dožínkya vinobraní na kačině
zhodnocení exkurze pro starosty a zastupitele obcl MAs
informace o vyúčtováníprojektu opTp a o schválení platby
informace o konání konference ,,Venkov 2014" V Konstantinových Lázních
přlprava podzimnlho setkání starostů
schváleno rozpočtového opatrení 1l2o14

zbraslavice, 3. 1'l. 2014

r'
r'
/
r'
r'
r'

projednána zpráVa kontroln ího Výboru - Výbér členských příspěvků, proplácení dotací z FKs
20í4, Vyťlčtovánídotace z oPTP a VyúčtováníVýdajů 2. etapy SPL
informaen o změnách v ělenské základně vyvolaných komunálními volbami
informace z konferenc€ Venkov 2014
příprava setkání starostů a Valné hromady
informace o školeníke strategii - Říčany
zrušen letošniho roěníku divadelního festivalu a finančníprostředky přesunuty do Fks 2015

zbraslavic6, 4, 12. 2o14

r'
r'
/

příprava setkání starostů a Valné hromady spolku
schváleno přuetí nového ělena - oblastní charita kutná Hora
aktualizace zápisu ve spolkovém rejstříku

zástupce člena

čten

AGRo Kluky,

po§tavení a funkce

ln9. Jindřich Šejvl

předseda

svaz tělesně postižených v CR - Mo
v Červených Janovicích

Lenka Radoměřaká

ólen

Zručská vrátka, o.s.

vladimír Vyšohlíd

člen

obec zbýšov

květa Němcová

člen

obec vlkaneč

lng. Antonín Pavlas

člen

s.r.o.

zbraslavice, 24. 2. 2014

/
{
r'
/

kontrola hospodaření za rok 2013
zpráva o inventarizaci majetku
výsledek externího auditu
přípíava závéťeěnézpávy pro VH za rok 2013

zbřa§lavice, 30. í0. 20í4

r'
/
r'
/

kontrola hospodaření za 1.-3. čtvrtletí2014

vyúčtovánídotace opTp

vyúčtování2. etapy uznatelných výdajů pRv

financování MAs 2015

-o-

člen

zástupce ělena

postavení a funkce

T.J. Sokol Zbraslavice

lng. Lubomíř TYřdík

předseda

zDV Krchleby, a.s,

lng. Josef Brtna

ělen

František Pospíšil

lng. František Pospíšil

člen

ZAS Úzice, a,s.

lng, Roman Hromas

člen

Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o.

lng. stanislav Peroutka

člen

Sbor dobrovolných hasičůKrchleby

Miloslav přocházka

ólen

TJ J|SKRA ZRUČ NAD SÁZAVOU

Mgr. Petra Menšíková

člen

Město zruč nád sázávou

M9r. Mařtin Huje]

člen

obec křesetice

Mgr. Marie Jirků

člen

obec církvice

Jiří volenec

ělen

obec Potěhy

Karel Novotný

člen

TJ STAR Tupadly

Ka.el Mikeš

ělen

zbraslavice, 20.2 2o14

r'
/
/
r'

stanovení tříčlennékomise pro hodnoceni projektů 9. výzvy
schválení kodexu člena výběrové komise
upřesnění a sjednocení bodovacích kritérií
veřejné slyšeni a hodnoceni pío.iektů9. výzvy

VýzVa k příjmu žádostí na čerpánípíostředků alokovaných na realizaci strategického plánu Leader byla
Vyhlášena na počátku roku 2014. Žádosti byty přijimány V termínu od 27.1. do 31.1. 2014, Konzultace
pro žadatele probíhaly V termínu od 8,,t, do 24.1.2014. Ve Výzvě byla Vyhlášena pouze jedna íiche a
celkem do ní bylo podáno 8 poektů. Výběrová komise provedla hodnocení dne 20.2.2014 a souóástí
hodnocení byla také Veřejná obhajoba projektů. Vybrané projekty (celkem 2) schválila k podpoře Valná
hromade na svém zasedáni dne 28,2.2014.
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Schválené projeky 9. výzw MAS
Flche 3 - Paměť venkova
Název přoiektu

žadatel

Body

zz7

vJindících

215 380 80

223

Sanace střechy a přístupové lávky chladírny Pivovaru Sedlec

5o4 fi}o 80

221

Město Kutná Hoía setkávání

2.

Řrr xolín
Mar, Jan chein

4. obec krchlebv

%

510 o45 72

1.

3.

Dotáce

u

Tyla - Divadelní mini8aleřie

záchrana a obnova varhan z kost€la

sv. václava

oprava kapličkv sv. lzidora

47 080 E0

z17

406 760 88

206

s7o íxx) 75

183

5.

Řrr áeuy

oprava a údržbastřešního pláště na kostela sv. Václava Přibyslavice

6.

ŘxF Třebonín

Kostel sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě

7-

ŘKF sedlec

oprava vÝklenk. kaplí a části ohrad. zdi kostela sv. vavřince v církvici

381313 7a

172

8.

ŘxF pertoltice

celková opíava kostela ve slavošově

549 667 55

131

-

obnova krovu a střechy věže

Kontrola režijních nákladů sPL ,,Společně pro kutnohorský venkov" za íok 2014
ZáVěreěnou kontrolou režijníchnákladů prošla MAs Lípa pro Venkov dne 24.2.2014, Všechny tři etapy
za rck 2013 byly Vyúčtoványřádně a kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Během roku 20'14
bylo V rámci opatření lV.1.2 dokončeno a proplaceno celkem 13 projektů,

Miroslav P.chal - oprava hospodáňské budovy

Realizací projektu došlo k obnově zchátralé

stodoly
s klasickou sedlovou střechou a hliněnou podlahou. opraven
byl havaíijní střešní plášť, zpevněny by|y podlahy a opravy se
dočkala Vrata objektu,

Celkové výdaje projektu: 320.711,- Ké

Dotace: í 97.í65,- Kč
A6roklub zbraslavice, o. s., Letiště zbíaslavice - §ociální zaňzení

Píojekt podpořil rozvoj cestovního ruchu

V regionu.

Modernizace sociálního zázemi ubytovacího zářizení na letišti

zbraslavicích pomohla k dosaženínových parametrů
hygienických noíem a odstranila havarijní stav elektíických

Ve

.ozvodů. Rekonstíuovanéprostory pozvedly úroveň
ubytovacích kapacit i přilehlého kempu a poskytují možnost
Větši re|axace a kultury ubytování.

celkové výdaje projektu: 838,248,- Kč
Dotace: 349,270,- Kě

-11 -

obec Vavřinec - výstavba dět8kého hřiště ve chmelištl
Pro umistění dětského hřiště byl vybíán pozemek o celkové
ploše 1270 m2. Ten byl oplocen drátěnou sítía ke Vstupu
sloužíuzamykatelná brána. Hrací prvky a mobiliář je umístěn
v přední části hřiště. Zadní polovina hřiště se ponechala
na volné Využiti dětem pío mióové hry. V rámci projektu byla
pořízena hrecí sestave - věž se střechou a skluzavkou,

houpačka se dvěma dřevěnými sedáky, pískoviště, 3 pružinové
houpačky a 2 stoly, 4lavičky a odpadkový koš, jako zázemí
pro odpočinek a posezení. Hřiště navštěVují nejen místní děti,
ale také děti z jiných obcí spolu s rodiči a staršímikamarády.

Dotace: 256.096,- Kč

celkové výdaje projektu: 387.346,- Kč

obec Peňoltice - ]ekonstrukce lesní cesty za hřbitovem
Projekt řešil rekonstťukci lesní cesty V Pertolticích, která byla
Vlýrazným způsobem postižene Vodní erozl. Rekonstrukce
obnovi|a povrch lesní cesty a to jak pro hospodaření V lese, tak
pro zpřístupnění lesního komplexu z hlediska jeho neproduktivní
funkce, zejména v oblasti cykloturistiky a pěšíturistiky na této
jediné páteřní lesní komunikaci. Výrazným způsobem se snížila
možnost střetu turistů s motoíovými Vozidly.

celkové t/ýdaje projeldu: 659.450,- Kč
Dotace: 490.500,- Kč
ŘKF zbýšov - oprava střechy kostela 6v. Jakuba staĚího ve vlkanči

Vlkaněi byla před realizací projektu
místy do kostela zatékalo. Krov byl
stavu a proto došlo pouze k řstečné
Výměně některých krokví a iiných částíkrovu a k Výměně
střešních latí. KroV byl očištěna chemicky ošetřen a na nové

střecha kostela

Ve

a

na konci životnosti
Však V uspokojivém

laťování byla položena nová krytina a to jak na Věži tak nad lodí
kostela. NoVě provedené klempířské prvky byly opatřeny nátěry.

Celkové výdaje projektu: í.250.000,- Kč

Dotace: 1.000.000,- Kč
TJ sokol paběnice - sokolovna v novém
řešil poslední fázi rekonstrukce budovy sokolovny
V Paběnicích. V rámci nl byla pořízena nová fasáda budovy.

Projekt

Provedené práce zahrnovaly úpravy povrchů omítky - staré

omítky byly oěištěny tlakovou Vodou a ručně dočištěny
kaňáči. Nové omítky byly provedeny na ploše 390m'. celá
fasáda o ploše 850m' byla natřena akrylátovou hmotou.
Součástí obnovy fasády byla i Výměna parapetních plechů a
oprava dalších dílčíchplechových částí.

celkové výdajo přojektu: 573.686,- Kč

Dotace: 458.948,- Kč
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Místníakění skupina Lípa pro Venkov z.s. Vypsala V íoce 2014 již šestou Výzvu k předkládání žádosti o
ěerpání prostředků 2 Fondu kultury a spoítu s alokací Ve Výši 100 000,- Kč . Přijem žádostí probíhal
V termínu od 10.4. do 30.4.2014. oprávněnými žadateli byly na základě rozhodnutí Rady MAs
neziskové organizace a příspěVkové organizace obcí (ZŠa MŠ).Přijímány byly projekty se zaměřenlm
na děti, seniory a zdravotně postiženéosoby. V rámci VýzVy mohl každý oprávněný žadatel podat
pouze jednu žádost o dotaci. Maximální výše dotace byla stanovena na 5.000 Kč. Minimální spoluúčast
žadatele byla stanovena Ve Výši 10% celkových nákladů. Podpořeno bylo celkem 30 projektů, mezi
které patřily tyto akce.

Mateřská škola Zbraslavice _ ,,z pohádky do pohádky"
MŠzbraslavice pořádala sportovně poznávact akci pro děti a
rodiče "Šlápoty". celá akce odstartovala u MŠa cílem trasy byl
Pančavský mlýn. ÚčEstnilo se jl 110 děti spolu se svými rodiči
a prarodiči, Děti měly připravené masky pohádkových postav a
po celé trase plnily úkoly (sportovni, védomostni, Vl,tvarné,
pracovní, hudební i naučné),Na přípravě trasy, úkolů,výíobě
kulis i kostýmů se podílely učitelky a zaměstnankyně MŠ.
s dopravou Věcí na stanoviště pomohl otJ zbraslavice a
pomáhali i žáci ZŠa rodinní příslušníci.MAs Lípa pro venkov
podpořila tuto akci příspěvkem z Fondu kultury a sportu Ve Výši
3.500,_ Kč.

Cesta životem bez baríér,o,3. - Letnl intégřovaný tábor zbožňov 2014

V letošním roce se Letního intégrovaného tábora Ve zbožňově
V termínu 1.-11.7. 2014 zúčastnilo9 handicapovaných dětí.
cílem bylo zapojit jak děti zdravé tak i handicapované
do běžného provozu, úkolůa samozřejmě V první řadě ábavy
táborových aktivit na jedné louce. Zdravé děti pomáhaly svým
handicapovaným kamarádům, spolupráce fungovala Výborně a
panovala velmi dobrá atmosféra. Tato akce byla podpořena
příspěvkem z Fondu kultury a sportu pro rok 2014 ve Výši
4.000,- Kč.

zŠUhlířské Janovice - zpívajícíškoly
základní škola V Uhlířských Janovicích uspořádala pro děti
ze základních škol V regionu akci s názvem "Zpívajíclškoly",
chtěla tak pomocí hudby, jako specifického druhu poznáVánl a
dorozumíVání podpořit spolupráci žákůVtýmu, soutěživost,
tvořivost a vnimání jedince k uměleckému dílu e jeho
prostřednictvím k sobě samému a k okolnlmu světu. A ruku
v ruce s tím i rozvoj hudebních dovedností dětí - sluchových,
pěVeckých i rytmických. MAs Lípa pro Venkov z.s. podpořila
tuto akci příspěVkem z Fondu kultury a sportu pro rok 2014
ve výši 4.000,- Kč.

_

í3 _

Sbor dobrovolných hasičúv Močovicích- okresní 8outěž mladých hasičůsoPTÍK

Dne 14.9.2014 se mladí hasiči Ve Věku 3-15 let z Močovic
zúčastniliokresní soutěže "soptík', kterou SDH Močovice
pořádala. za účasti24 díužstev z našeho regionu, což bylo
celkem 155 soutěžících,se hasiči utkali vdisciplíně požárnl
útok. Nejmladšímu soutěžícímubyly pouhé 3 roky. V kategorii
mladších zastoupily sDH Moěovice 3 družstva a v kategoíii
staíšíchjedno družswo, celkové se akce Vydařila a mladí
hasiči z Močovic se těšili z úspěchů, které si běhém soutěže
zasloužili. MAS Lípa pro Venkov z.s. podpořila tuto akci
příspéVkemz Fondu kultury a sportu pro rok 20'14 Ve Výši
3.000,- Kč.

FoND KuLTURY A sPoRTU 20í4
Beg.

císlo
1

FKs-

2o14-o1

FKs_

2o14-o2
3

4
5

7
8
9
10
,l1

FKs_

2014-03

FKs-

2o14-o4

21

22

4 000

Kč Če.venéJanovice

4 900

Kč

3 500

Kč zbraslavice

5 000

Kč

3 000

Kě Nové Dvory

4 000

Kč

4 000

Kč zruč nad sázavou

2 500

Kč zbraslavice

2014-06

FKs-

oběanské sdružení
Denemark

skále

Geol€ická

5 000

Kč

3 500

Kč

FKs-

RKF cervené

Konceny a hudba ve farnosti

4 000

Kč

2 000

Kč óervené Janovice

ŘxF Pertottice

Koncerty ve farnosti

5 000

Kč

2 000

Kč pertoltice

zŠa MŠVlastějovice

odměny do soutéžív rámci oslav
MDD ve Vlastěiovicich

3 000

Kč

3 000

Kč Vlastějovice

TJ Vlková

MičoVý §edmiboj dvojic

5 000

Kč

/t

Letní integrovaný tábor

5 000

Kč

4 000

Kč zbožňov

2 500

Kč

2 000

Kč uhlířské Janovice

2o14-o7

FKs-

2o14-o8

FKs_
20,! +09

FKs-

2014_10

FKs-

2o14-11

FKS-

FKsFKs-

2o14-14

FKs-

2o14-15
2o14-,16

20

Kč

Kč

FKs16

19

Život 90

slápoty 2014 oohádkv"
Hezké odpoledne pro dřive
narozené
zapojení seniorú do společenského
života fomou ákvizičnich oroolámů

5 000

4 500

2o14-13

18

TJ Sokol Nové Dvory

"Z pohádky do

Místo realizace

Dětské rybářské závody

2014-05

13

17

Mš zbraslavice

Výlet do vesmlru

přiděleno

ceský rybářský svaz
Mo zbraslavice

2o14-12

15

zš ČeřvenéJanovice

Žaaoet

FKs-

12

14

Název projektu

Název žadatele

FKs-

2014-17

FKs-

2o14-1a

Janovice

cesta životem bez

expozice v Čížkově

000

Kutná Hora

Kč Vlková

beňéío,s.
TJ sokol Uhlířské
Janovica

Memoriál Jaroslava Krauera -

zš UhlíékéJanovicg

zpívajícíškoly

5 000

Kč

4 000

Kě tJhlířské Janovice

sbor dobíovolných
hásičův Močovicích

"soptík" - okresní soutěž mladých
hasičů

5 000

Kč

3 000

Kě Močovice

Mš cííkvice

sportujeme na zahradě

4 000

Kč

2 500

Kě církvice

zš zbraslavice

olympiiský víceboj

5 000

Kč

4 000

Kč zbrasIavice

sK cí.kvice

Žákovský fotbalový tuínaj

5 000

Kč

2 500

Kč církvice

3 500

Kč

2 500

Kč Žehušice

5 000

Kč

2 500

Kč zruč nad sázavou

noheibalovli, tUrnai troiic 8. ročník,

TJ soKoL žehušicé Magická noc

FKs-

1. základníškola
zruě nad sázavou

Atletický pohár škol

2o14-2o

FKs-

TJ Jiskra zíuě nad
sázavou

zruě "junioť'open v tenise

5 000

Kč

3 000

Kč zfuč ned sázevou

FKs_

AKivita Bohdaneč

2o14-21

o.s.

Dětský den v hávu hislorie

5 000

Kč

3 000

Kč Bohdaneě

Dětský den v obci Krchleby

5 000

Kč

3 000

Kč Krchleby

2o14-19

FKs-

2o14-22

sDH Kíchleby

20í4

-14-

FKs-

2o14-23

FKs.

2o14-24
25
26
27
28
29
30

FKs-

2o14-25

FKs-

2o14-26

FKs_

2o14-27

FKs_

2o14-2a

FKs_

2014-29

FKs-

2o14-3o

FKs-

2014-31

ZŠa Mš KrchIeby

Hudba je náš kamarád

5 000

Kč

4 000

Kč Krchleby

zš a Mš Potěhy

Atletický pětiboj

4 500

Kč

2 500

Kč Potěhy

DĚD|NA Bahno, o,s.

Mikuláš§ká nadílka pro děti

5 000

Kč

3 000

Kč Báhno

5 000

Xč

2 000

Kč Bohdaneě

5 000

Kč

4 000

Kč červenéJanovice

Myslivecké sdružení Dvorecko - sport, příroda a historie
Bohdaneč
vjednom
svaz tělésně
po9tižených Červené Poěítačov,ýkuž pro začáteěníky
Jánovice
Výchovný ústav KH

Vánočnl turnaj v malé kopané

5 000

Kč

4 000

Kč

stájRozárka. o,s,

Jezdecký den pro děti

5 000

Kč

3 500

Kč Bykáň

o-s, strniště

Dětské divadlo - dědictví plarodičú

5 000

Kč

2 500

Kč Kóšicé

Ludmi|a Vlková

10. ročníkbeach volejbalového
turnaje trojic

2 000

Kč

2 000

Kě zruč nád sázavou

cELKE

í/tí900

95 000

Kutná Hora

Kč

Řeky se mění
Hlavním cílem projektu ,,Řeky se mění" bylo zvýšit bezpečnost vodácké turistiky na řekách sázava a
Berounka a zpřístupnit je široké Veřejnosti. Projekt společně realizuji MAs Posázaví o.p.s., Lípa
pro Venkov z.s., Královská stezka o.p.s, a Rakovnicko

o,p,s. Jejich snahou je podpořit šetrný turistický ruch,
zlepšit infrastrukturu kolem řek, přispět k rozvoji aktivní
turistiky i k Výchově a VzděláVáni náVštěVníků regionu.
Náklady na projekt jsou 3,8 milionu korun, z toho 3,4

milionu korun pokryje dotace z Programu rozvoje Venkova.
V íámci projektu byly instalovány nové informačni tabule,
cedule s bezpečnostním desaterem, přístavní koliky (nová
úvazová místa pro lodě) a odpoóinkové altánky. Veškerý
mobiliář je zhotoven z akátu
dodává tak mobiliáři
kouz|o, Mobiliář dodala firma
nezaměnitelný vzhled
Herold z Kutné Hory,

a

a

Putovní olympiáda mateřských škol

Putovní olympiáda ie projektem spolupráce, Ve kterém
spojily síly dVě místníakční
skupiny - MAS Lipa pro Venkov
a MAs Zálabí. cílem tohoto projetu zapojení

'e

mateřských škol z obou regionů do sportovních aktivit pro
děti předškolního věku, které íozviji pohybové schopnosti
dětl a poutiavou íormou se snažío zlepšení jejich celkové
fyzické kondice. součástídruhého ročníkubylo íegionální

kolo putovní olympiády, které se konalo
Ve

na letišti

zbraslavicích V sobotu 7.6. 2014. stejné jako loni si děti
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Vyzkoušely de§et sportovních disciplín, Ve kterých předvedly svou šikovnost, rychlost a Vytrvalost.
Novinkou byla "záVodní" disciplína štafeta na čas. Letošního ročníkuse zúčastnilo9 školek

-

celkovém počtu cca í50 dětí, celý ročníkolympiády byl pak zakončen Vsobotu4.10. společným
setkáním regionů V Dobšicích na Kolínsku. Tématem akce bylo putováni za Kelty. Pro děti i rodiěe
byl připraven bohatý kUlturní píogram. Společně mohli absolvovat dobrodružnou dětskou stezku melého
Dobše, ěekala na ně projíždka na člunu nebo Výletním vláčkem, otevřené bylo keltské muzeum
s archeoskenzenem a dětským hřištěm. součástí prog€mu bylo i představení loutkového divadla,
ukázka hasičskéhoútoku V podání dětského družstva nebo Vystoupení dětské tanečnískupiny. Na
záVěr bylo provedeno Vyhodnocení nejzdařilejších dětských kreseb,.jejichž autoři si odnesli ocenění
z rukou našíolympioniěky K. Šafránkové.Během setkání proběhl také seminář pro zástupce
zilčastněných mateřských škol.
V

ce§ty vody - césty k sebe
Projekt mezinárodní spolupráce ,cesty vody - cesty
a umělecké aktivity

k sebe" má za cíl propojit kulturní
s venkovskou turistikou. Letos
do zbraslavic mladí umélci

se již pošestés.jeli

a

sochaři,

studenti

Kamenosochařského střediska Lipnice n. Sázavou, aby
zde Vysekali do plskovcových bloků svou ,,Naději" - ta
byla totiž tématem jejich reliéfůpro tento rok. Autoři tak

pokračovali V linii, která byla započata loň§kého roku
zwárněním ,,Pýchy" a která si klade za cil zobrazit

alegorie kladných

i

záporných lidských Vlastností,

Týdenní kaměnosochařský maraton začal í5.6. a byl

zakončen vernisáží a slavnostním odhalením děl

účastnikůsympozia V pátek 21. 6. 2014, součástí vernisáže, kterou moderoval Jan Kraus, byla módní
přehlídka společenských šatů salón Viktoria (cřkvice) a Vystoupení mažoretek ze zbraslavic.
Nedílnou souěástí sympozia byla prodejní Výstava ve Výstavní síni zbraslavického zámečku.
NáVštěVníci zde obdivovat překrásnou keramiku Hany Klusákové, ručně zhotovené výrobky
z patchworku KVěty strnadové a minerály a šperky Šárky Tžaskalikové. Expozici výstavy navrhla

-

zahradnl architekta lng. Radka Škodová a Ve spolupráci se zahradnim centrem Hortis v Čáslavi
připravila krásnou podivanou.

Školení- Bezpečno§t pláce a požární ochrana v malých obclch

Ve ětvítek 24. 4. spolek uspořádal školení k problematice

bezpečnosti práce a požární ochrany zaměřené na podmínky
malých obcí. V zasedacím sále územníhopracoviště MZe
V Kutné Hoře §e ho zúčastnilona 20 starostů a zastupitelů.
obsahem školení bylo začleněnípracovnlch činnosti do
kategorií dle vyhlášky, požadavky státního požámího dozoru a

inspektorátu bezpečnosti práce na plnění povinností V oblasti
Po, specifika práce konané na základě dohod o provedení
práce, pracovníci VPP a dále informace o požadovaných
dokumentaclch Po a BozP, předepsaná školení,odborná
příprava pracovníků.
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čistá řeka sázava 2oí4
Do projektu se každý rok zepojují nové subjekty. V roce 2014 se
čištěnírozšířilo i do povodí řeky Vrchlice, na územíměstia Kutné

Hory, Jako nový partner se zapojil Dětský domov ze zlvče
nad sázavou. Úsek čištěnířeky zůstal stejný jako V minulých
letech - od Vlastě,iovic po Chabeřice. V povodí řeky Vrchlice se
tjklidu zúčastniloGymnázium Jiřího ortena V Kutné Hořé a
Výchovný ústav Kutná Hora, MAs na tomto toku tizce
spolupracovala s Technickými službami města Kutná Hora.
Většinu nákladů se podařilo zajistit sponzorsky a to bud ve formě
íinančníhopříspěVku nebo materiální podporou. odvoz odpádu
na sk|ádku zajisti|o Povodí řeky Labe, celkem se sesbíralo 5,5 tuny odpadu, z toho 1,5 tuny na Vrchlici.
setkání starostů
Pravidelná setkáni starostů členských obcí sdružených V MAs

se uskutečnila hned dVě. PrVní V polovině června V Iefektáři

Galerie středočeského kraje V Kutné Hoře. Hlavním bodem
programu byla příprava společnéstrategie rozvoje území
V oblastech, které se týkají Veřejné spráVy - ško|ství,odpadové
hospodářství a sociální péče.Dalším tématem, které by mělo být
budoucnu rozpracováno je spoleóná propagace územi pro
cestovni íuch. Více než dvouhodinové jednání bylo ukončeno
pohoštěním a prohlídkou galerie. Akce se zúčastniloVíce než
čtyřicet starostů.
V

se uskutečnilo po komuná|ních volbách na
počátku prosince 2014 na chatě mysliveckého sdruženíve
zbraslavicích. Pro úč€stníky byly V programu připraveny
informace týkajícíse problematiky krajských dotačních titulů, a
přípravy nového programovacího období EU s důrazem na
možnosti rozvoje regionu. Jednání se zúčastniltaké Hejtman
středočeského kraje lng, Miloš Petera a starosta Čáslavi a
senátor lng, Jaromír Strnad.
Druhé ze setkání

Návštěva ií§kých studentú

Již podruhé navštíVilinaši MAs studenti a profesoři

katedry

udžitelného rozvoje Venkova z univezity V Galway. Pracovníci
kanceláře pro ně připravili prezentaci o fungování MAS a
o realizovaných projektech V rámci programu Leader, studenti
následně navštíVilipráVě probíhajícívelikonoění Výstavu a

několik ukázkových projektů - zemědělskou

farmu

zbraslavic, obnovený kostel v Košicích
s komunitnlm centrem ne rekonstruované íaře a Velký úspěch
sklidil i spolkový dům ve Zruói nad sázavou rekonstruovaný
z prostředků RoP Střední Čechy. Závěr exkuže patňl prezéntaci
V

chotoměřicích

u

kuličkové dráhy na dětském hřišti Ve zruči nad sázavou.
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Konfercnce Prognm rozvoje vonkova v praxi
Akce pro studenty SZŠv Čásbvi realizovaná V rámci spolupráce přes CSV se uskutečnila 10. čeNna.
studenti si nejprve v aule SZŠvyslechli informace o Programu rozvoje Venkova a o metodě Leader.
S obecnou €stí prezentace je seznámilá lng. Lucie
Krumpholcová zMze, okonkráních projektech Veřejné
spráVy a neziskového sektoru na územíMAs Lípa pro Venkov
z.s. pak pohovoňl její manažer Mgr. Radek Tvrdlk. Po malém
občersvení se pak studenti pod Vedením lng. Ludmily
Hejdánkové z územníhopracoviště sZlF Vydali na exkulzi
po uspěšných projektech na územíMAs. t]ěastníci postupně
navštívilizrenovovanou faru a kostel v košicích,tvíz
v Malešově, nové sportoviště v t]moníně a celá exkurze byla
zakončena na statku sdruženíDítě a kůň, kde si studenti
mohli prohlédnout rekonstruovanou jízdárnu a společenské
prostory.

Koláě pro kosteI v Košiclch
V sobotu 6. září 2014 se uskutečnil třetl ročníkbeneŤičníakce
nazvané Kolač pro kostel V Košicích §pojený se soutěží
o nejlépe upečený koláč. Akci pořádala obec Košice
ve spolupráci s regioná|ním pracovištěm szlF V Kutné Hoňe a
s MAs Lípa pro Venkov z.s. Porota složená ze zástupců
pořádejících organizací měla možnost posoudit více než 20
přihlášených soutěžníchkoláčů.souěástí akce byl i malý
jarínark a řada doprovodných aktivit pro děti i dospělé - jízda
na koni, malovánt na obličej, komentované prohlídky kostela,
ukáky výcviku psů. V kultumím progíamu Vystoupily mažoretky ze Zbraslavic a k poslechu hrála po
celé odpoledne hudba. Výtěžek dobročinnésbírky by| předán zástupci famosti v Uhlířských Janovicích
a bude použit na údržbunově opraveného kostela.
Dožínkya vinobrani na Kačině
Třetí ročníkznovuobnovené tradice dožíneka vinobrení se
konal v sobotu 13. zářl 2014 na zámku Kaěina u Kutné Hory.
oficiální program byl zahájen Ve 12.00 hodin troubenou
fanfárou. Po krátkých zdravicích hejtmana středočeského
kraje, starosty Města Kutné Hory, a předsedy zemědělského
svazu vystoupil hlavní pořadatel akce Lukáš Rudolfský
a úrodě požehnal pan farář Tobek. Následovalo spuštění
Vinné fontány jako za časůhraběte chotka, Hlavním
magnetem kulturního programu bylo vystoupení Leony
Machálkové. K pohodovému průběhu odpoledne dále přispěly
kapely jako Kolínský Big bend, Nerez, Beatles revival a další.
Řada návštěvníkůvyužila možnosti navštivit ámecké prostory, prohlédli si Vystavenou zemědělskou
techniku nebo navštíviliřemeslné trhy. Dále měli možnost ochutnáVky našich i zahraniéníchVín a
hlavně nového burčáku. MAs se na akci prezentovala vlastním stánkem s nabídkou zajímavostí regionu
a regionálních produKů.
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Exkutz€

pro starosty a zastupitele po úspóšných proiektoch financovaných EU

Ve dnech 17. a 18. záí1 2014 se uskutečnil již třetí ročník
pravidelného putování po projektech financovaných
z evropských fondů, které MAS každoročně pořádá
pro strrosty a zastupitele svých členských obcí. cílem |etošní
exkuže bylo rjzemí MAs Sdruženírůžena jihu Čech.

starosta Borovan pohovořil o projektech, které realizovalo

město. Následovala diskuse a praktické ukázky íealizovaných
projeKů. t]ěastníci si mohli prohlédnout chráněnou dílnu,
kulturní areál, kde se pořádá pravidelné BorůVkobraní,

komunitní moštárnu a klášterní muzeum, Dalšízastávkou
bylo muzeum v rekonstruovaném Duškově hamíu. Dokument
a expozice o životéhamemlků V 50. letech zapůsobil na Všechny přítomné jako pohádka. Následoval
krátký přejezd do svatého Jana nad Malší,kde nám pani starostka ukázala domáckou školu, školku a
družinu zřízenou ve farním areálu. Měli jsme možnost shlédnout také obřadní síň, malé muzeum a
hasiěmu V jedné ze Vsl přičleněných k obci. Posledním bodem nabytého programu byla návštěVa
zříceniny hradu Pořešín, o kterou pečuje sdružení Hrady na Malši. Dále byla na pr€ramu náVštěva
Nových Hradů, kde nás již očekával pan starosta a nejprve
jsme navštívili několik projektů V okolí _ z RoP Jihozápad
realizovanou rekonstrukci býValé hospody na Ve§nické
kulturní centrum s venkovním přístřeškéma pecí, stavbu
nízkoenergetického domu, dům s pečovatelskou službou a
konečně muzeum železnéopony. Ve městě si účastníci
prohlédli nově rekonstruované kulturní centrum, malé
muzeum a rekonstruovaný prostor obřadního sálu V budově
radnice. Poutavý Výklad pana starosty o projektech i o historii
města byl ukončen na nádvoří místního zámku.
vý§tavy ve zbraslavicích

MAs Lípa pro Venkov z.s. ve spolupráci s Nadací
zbraslavice pořádaly v roce 2014 V prostorách Výstavní síně
na zámečku ve zbres|avicích dVě výstavy. PrVní proběhla na
Velikonoce, druhá V době adventu. Mezi největší
Vystavovatele patřili: MŠa zŠZbíaslavice, svaz Tělesně
postižených ČervenéJanovice, Pavel Pícha, Denisa
Duspivová, Pavlina Nixbauerová, Petra Kadlecová, Huť
Jakub Tasice, Jana Egidy, Dílna pod lípou - manželéLutkovi,
Štěpánka zelenková a další.
služby členúm
V průběhu roku 2014 zajišťovala MAs kontroly hospodaření příspěvkových organizací obcí. Kontroly
proběhly u obcí zbraslavice, Potěhy, ČervenéJanovice a Suchdol. Kancelář MAS za tímto úóelem
dlouhodobě externě spolupracuje se zkušenou kontrolorkou paní Kateřinou Bradnovou. Pro dalšíobce
vede MAS registr majetkových přiznání veřejných funkcionářů.
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Př'tjmy

Člensképříspěvky
Přijaté dary

-

364 249
12 000

Čistá řeka Sázava

proiekt spolupráce Řeky se mění
Dotace oPTP

1017 810
607 446

Dotace szlF
Dotace úřad práce
Registr pro podání majetkov,ých přiznání

678 680

školení

62 000
7\6 222
68 000

102 000

49 7oo

Realizace výběrových řízení, proiekty, služby

Kontrolv příspěvkových organizací
Turistické Vizitky
Exkurze starostů

5 568
40 000

úroky
Příjmy celkem

669,91

s L24 344,9L

Výdaje
L o27 592

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

323 649

cestoVné

53 395

provoz kancelář

99 631,68

Náklady na reprezentaci

46 130

Poskytnuté dary

10 000

FKs 2014

90 500

čistá řeka sázava

73 423

PropaBace MAs

6 437,z0

Nájemné kancelář

108 000

Web

17 430

Telefon

9 984,03

Registr pro podání majetkových přiznání

33 941

PoštoVné

1 898

Kontroly příspěvkových organizací

30 200

úroky

t3 5t4,o8

Fond cestovního ruchu

55 000

Náklady na školenípořádané MAS

37 105

Turistické Vizitky

5 705

Výukové programy

5 790

Exkurze starostů

49 127

Daně a poplatky

9 050,02

ostatní náklady

56124,76

odpis nedobytné pohledávky
Výdajé {mimo projektů spolupráce}

100

2É7726,§
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Výdaje - plojekty spolupráce
Cesty vody

-

744 93o,7o

cesty k sebe

Řeky se mění

805 109

Putovní olympiáda mateřských škol

42 228,20
3 089 994,57

příimv ce|kem

3124344,91 Kó
3 089 994,57 Kč
34 350.34 Kě

vÝdaie celkem

H6podáňBký Yý§led.k
závazkv z mezd za orosinec
závazek na silničnídaň

140 550.00 Kč

závazky dodavatelé
závazkv celkem

768.01 Kč
,l41 443.01 Ké

125.00 Kč

pohledávkv odběfatele
pohledávkv dotace
pohlědávkv celkem

4 625.00 Kč

20 000.00 Kě
24 625.00 Kč
448 486.85 Kč

zůstatek bankovního úótu

4 716.00 Kč

zůstatek ookladnv
čeroáno z úvěru

392 170.00 Kč

Hospodářský Výsledek bude použit jako rezerva na příštíobdobí:

|

*

350,34 Kč

čistá řeka Sázava 20í4
Město zruč nad sázavou

3000,- Kč

obec Vlastějovice

3000,_ Kč

obec Horka ll

3000,- Kó

obec chabeřice

3000,_ Kč
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Příimy
členskéořsoěvkv:

358 000

z toho veřeiná sDťáva

260 000
98 000

Drávnické osobv a neziskové oroanizacé

čeroáníúvěru

500 000

Dotacé szlF

í00 000
40 000

Dotace úřad oráce
Registr pro podáni maietkových přiznání

54 000

školení
ostatní službv
čistá řeka sázava

l00 000
90 000
12 000

PřísDěvkv Ge§toví řuch
Tuřlstlcké vizitkv
kontrola Dří§Děvkových ořoanizací
Přoi6ktv spolupráce:
z toho cestv vodv _ cestv k sebe

50 000
3 000
63 000

í 466

000
482 000

putovní olvmDiáda mateřskÝch Školek

484 000

Evaluace a monitorino

500 000

příimv celkem:
Výdaie

2 836 000

í 494

Mzdv:
z toho t]řad oráce

000

54 000

Kancelář

000
60 000

1 440

ce§tovné
provoz kanceláře
Nákladv na reořezentaci - vH. setkání starostú..
zpracování §trateqie
Audit MAs
FKs 20í5
čistá řeka sázava
Výukové prog]amy
Propagace MAs
Náiemné kancelář
Wéb
Teleíon
Registr pro podáni maietkových přiznánl
Poštovné
Náiemné školícíGhDřostor
Škobnípracovníků MAs
Fond ce6tovního ruchu
solátka úvěru + úrok
kontrola příspěvkových orqanizací
Turistické vizitkv
Náklad školenípořádané MAs
VÝdaie celkem:
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í00 000
50 000
60 000
20 000

í00 000
í2 000
20 000
30 000

,l08 000
20 000
10 000
35 000
2 000
10 000
10 000

í00 000
5í0 000
30 000
5 000

50 000
2 836 000

$jr.+ l*

F

*

*

§*,E,sjt#t

cí00

Notébook Lenovo

i6.

řJ
27 3o5,-

Tiskárna canon lP6600

4 498,-

Tbkárna canon iiF5770

íío,li},-

DataprcieKor BenQ DPL

20 099,-

PC FSC Scaleo P AMD

22 411,6 6í í,-

Monitor Phlllps í 70B7cG
Fotoapaíát canon 350D

27 917,-

FP Mobil Nokla 1600

1794,-

Kanc. židle í080 SynEígo

4 300,-

Pc Fsc Esprimo P3510

24 728,-

Fotorámy Chicago

32 635,-

PC FSC Esprimo 2520

27 269,-

Plátno Da-Llte 152x152

5787,-

Kanc.židlé í080 synEígo 2x

í 991,í 500,2u1,-

Lékámlčka
Tiskárna canon MG 5350
zahradní stan PARTY DELUX 6x

16 í94,-

zvuková apaíatura YAMAHA

34 599,-

kory í2x

í2 000,-

Dřcvěné

sochařské stojany 6x

í 760,-

PaŘy stan

8 298,-

Heřní pívky sada

í

23 395,-

Heínípívky sada 2

23760,-

Herní prvky sada 3

5 672,-

Herní prvky sada 4
Herní píYky sada 5

4387,25 í63,-

Socha

30 000,-

stůl + stojánek

4155,-

Trampolína

3 000,-

Branka Woolock 2x

í 900,-

canadien 2x
Hokejka ílorbal íOx

2 800,-

ítlinigolf

6 390,-

Ma§ka

í 700,í5 990,-

Molitanový bazén - Lodě velké

Výstavnl panél + .ám 9x

181o2,-

Banner

19 650,-

Přbtavní kolíky l

15 084,-

Lavice so 3tol6m 4x

70 498,-

stojan na cedule 7x

39 686,-

Přistavní koliky ll

17 645,-

-23 -

cedule kjezúm 3x

427o9,-

oprava loděnice zruč nad Sázavou
Úprava přlstupové cesty vlastějovice

143 911,-

5í9 628,-

Monitor 2í,5 AcER G226
psacl strll

2576,4 670,-

socha kalich
socha Trpaslík

39 í93,-

39 í93,-

Hodnota majetku celkem

1
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4í6 035,- Kě

