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Základní údaje MAS Radbuza: 

• Název: MAS Radbuza,  z. s. 

• Sídlo: nám. T. G. M 1, 334 41 Dobřany  

• Právní forma: zapsaný spolek  

• IČO:228 97 461 

• Datum vzniku: 18. března 2011 

• Datum zápisu: 1. ledna 2014 

 

Obr. 1 – Sídlo MAS Radbuza, nám T. G. M 1, 334 41 Dobřany. 

 

 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MAS RADBUZA 
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MAS Radbuza v číslech(k 31. 12. 2014): 

• Počet obcí v zájmovém území: 38 

• Rozloha zájmového území: 363,83 km2 

• Počet obyvatel obcí v zájmovém území: 43 453 

• Počet partnerů MAS: 40 

• Datum registrace: 18. 3. 2011 
 

Členství MAS Radbuza v dalších orgánech: 

• Krajské sdružení Místních akčních skupin Plzeňského kraje 

• Národní síť Místních akčních skupin České republiky  

 

Zájmové území MAS Radbuza: 

Obr.2 – Mapa zájmového území MAS Radbuza 
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Cíle MAS Radbuza jsou následující: 

 

• ochrana nejvýznamnějších hodnot území obcí v působnosti Spolku, kterými jsou 

zejména zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní 

prostředí, 

• podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, 

• zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory 

malého a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné 

dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky, a. j., 

• zabezpečení koordinovaného postupu členů Spolku při všestranném rozvoji výše 

uvedeného území (zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení 

principů trvale udržitelného rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování 

záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, 

včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 POSLÁNÍ A CÍLE MAS RADBUZA  
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Aktivity MAS Radbuza za rok 2014 jsou blíže popsány v následujících kapitolách. 

 

• Realizované projekty 

• Akce MAS Radbuza  

• Jednání orgánů MAS Radbuza 

• Grantový dotační program (GDP) 

• Tvorba strategie  

• Příprava na standardizaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AKTIVITY MAS RADBUZA V ROCE 2014  
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V průběhu roku 2014 se realizovaly následující projekty: 

Projekt spolupráce - Skrytá bohatství aneb venkov Plzni 

V rámci projektu (hlavní myšlenkou navázaného na projekt Plzeň Evropské hlavní 

město kultury 2015) jsme realizovali několik aktivit zaměřených na pořádání kulturních a 

vzdělávacích akcí. V roce 2014 docházelo k realizaci posledních aktivit tohoto projektu a 

směřovalo se k postupnému ukončování. Jako výstup tohoto projektu vznikla edice 6 

publikací zaměřených na téma baroka. MAS Radbuza vydala koncem roku 2014 publikaci 

Baroko v krajině, kterou napsal historik Ing. Karel Drhovský.  

Projekt spolupráce - Otevíráme poklady venkova 

Projekt Otevíráme poklady venkova je zaměřený na vznik nových lokálních expozic a 

minimuzeí. Tento projektchce turistům, ale i místním obyvatelům "otevřít" cestu k 

venkovským tradicím, řemeslům a významným lokálním osobnostem v podobě převážně 

nových stálých expozic. Projekt navazuje na iniciativu "Plzeň - Evropské hlavní město 

kultury 2015" a rozvíjí její myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. Cílem projektu je 

představit kulturní potenciál venkovských oblastí Plzeňského kraje vznikem, obnovou nebo 

rozšířením stálých lokálních expozic a "miniexpozic" a nabídnout tak mimo jiné alternativu 

pro turisty mířící do Evropského hlavního města kultury v roce 2015. Celkem vznikne osm 

nových expozic. 

Cílem projektu je představit kulturní potenciál venkovských oblastí regionů zapojených 

MAS. A to jednak návštěvníkům regionu, se záměrem zvýšení atraktivnosti území pro 

cestovní ruch, tak obyvatelům regionu se záměrem posilování místní identity a vytváření 

"podhoubí" pro rozvoj navazujících aktivit (setkávání tematicky zaměřených místních 

expertů, pořádání akcí, vzdělávací aktivity, nabídka doplňkových aktivit v oblasti cestovního 

ruchua podobně). 

V projektu vytvářené expozice představují další významný krok ve vytváření ucelené 

prezentace zajímavostí zapojených regionů. S tvorbou expozic souvisí další aktivity projektu, 

které vedou ke vzájemné spolupráci subjektů, jež v rámci regionu tuto nabídku poskytují, 

případně se zabývají jejich prezentací (např. informační centra).  Ať už se jedná o vzdělávací 

aktivity, u kterých je podstatná nejen možnost získat nové informace pro přípravu a 

3.1 Realizované projekty 
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provozování expozic, ale stejně tak důležitá je možnost setkání s kolegy s podobnými záměry 

z regionu. Ve většině případů se jedná o expozice místního, či regionálního významu, až 

jejich společná prezentace z nich vytváří dostatečně atraktivní "lákadlo" regionu. V území 

MAS Radbuza vzniká expozice Karolinina kuchyně na bylinkovém panství Rochlov a 

minimuzeum Štěpánky Haničincové v Kvíčovicích. 

V roce 2014 realizovala MAS Radbuza jeden ze série workshopů na téma 

„Řemesla“.V srpnu zorganizovala setkání mladých historiků, při kterých vznikly krátké 

animované filmy a koordinovala práce na nově vznikajících expozicích. 

 

Obr. 3– Vznikající expozice v Kvíčovicích (foto Jan Bostl) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Exkurze Křížový vrch, soustředění mladých historiků 
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Projekt spolupráce - Venkov Plzni – Odhalujeme industriální stopy Plzeňska 

Tento projekt navazuje na iniciativu krajského města Plzně, které se spolu s belgickým 

městem Mons v roce 2015 stane Evropským hlavním městem kultury (EHMK) a rozvíjí tuto 

myšlenku v okolí Plzně. Město Plzeň a celý region chápe titul EHMK jako příležitost jak 

dlouhodobě a systematicky podpořit rozvoj kulturního dění v celé oblasti. Ačkoliv rok 2015 

by měl být v tomto smyslu přelomovým, na přípravě a vytváření vazeb bylo potřeba začít 

s vytvářením vazeb již v roce 2014. Místní akční skupiny, které působí v celém Plzeňském 

kraji, jsou pro zapojení regionu do této významné aktivity vhodným partnerem.  

Projekt dále využívá zkušenosti z první plošné spolupráce všech MAS v kraji na 

realizaci projektu spolupráce "Skrytá bohatství aneb venkov Plzni", na kterém se podílelo 7 z 

11 MAS působících v kraji a 4 zbývající aktivně spolupracovaly jako partneři bez finančního 

plnění. 

Cílem projektu je proto rozvíjet další tematickou oblast, v rámci které se mohou 

venkovské oblasti Plzeňského kraje zapojit do programové nabídky EHMK Plzeň 2015, 

nabídnout několik nosných aktivit a využít synergie při společné propagaci a marketingu. 

V rámci projektu vznikla v našem území nová kulturní akce Rochlovskéřemeslnění, která 

doufejme,bude mít v následujících letech pokračování stejně jako akce Chotěšovský 

slunovrat. Kromě tohoto jsme se podíleli na spolupořádání akce Venkovské miniExpo na 

hlavním nádraží v Plzni a probíhalo mapování industriálních památek na našem území. 

Projekt získávání dovedností sdružením MAS Radbuza 

Na konci roku 2012 byla pro nové a z předchozího programovacího období 

nepodpořené MAS vyčleněna v Programu rozvoje venkova osa III.4.1 a tyto MASky si mohly 

podat projekt na 100% dotaci a to až do výše 500 tisíc korun na aktivity spojené s rozjezdem 

nové MAS. V této výzvě se ucházelo o dotaci 60 MAS, které byly v předchozím 

programovacím období nepodpořené nebo jsou MASkami novými.V rámci realizace projektu 

dokončila MAS Radbuza v roce 2014 některé dílčí výstupy, především se uzavřela práce na 

podkladových dokumentech pro tvorbu strategie území a vydala se propagační brožura "MAS 

Radbuza - Tři roky s vámi". Zároveň se vyrobilo několik dalších propagačních materiálů, 

které se distribuovaly občanům z území na akcích pořádaných MAS.  

Pro občany z území byla nejviditelnějším výstupem projektu realizace tréninkové výzvy, při 



 

12 
 

které se rozdělovalo na realizaci propagačních kulturních a sportovních akcí téměř 40 tisíc 

korun. V rámci této výzvy si MAS Radbuza osvojila postupy výběru projektů a některé 

poznatky aplikovala do GDP pro rok 2014. Níže je uveden seznam podpořených akcí v rámci 

této tréninkové výzvy. 

Tréninková výzva  

Tab. 1 – Přehled podpořených žadatelů v rámci tréninkové výzvy MAS Radbuza 

 

Žadatel Název akce 
Termín 

akce 
Body 

celkem 
Pořadí Dotace 

Budulínek 
Animační workshop 

pro děti 
26.4.2014 13 1. 3 600,00 Kč 

Odbor sportu 
pro všechny 

Chotěšov 
Běh Chotěšovem 26.4.2014 10 2. 5 500,00 Kč 

Český svaz 
ochránců 
památek 

Koncert pro zámek 
Čečovice 

17.5.2014 10 3. 6 000,00 Kč 

Obecně 
prospěšná 
společnost 

při společnosti 
Pegisan s.r.o. 

Tradiční české Velikonoce 
na Bylinkovém panství 

Rochlov 
21.4.2014 9 4. 10 000,00 Kč 

Spolek rybářů 
Honezovic 
a Hradišťan 

Pouťová veselice 26.4.2014 8 5. 7 200,00 Kč 

obec Dnešice 
Oslavy osvobození 

"Konvoj historických 
vojenských vozidel" 

3.5.2014 6 6. 6 400,00 Kč 
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EHMK 2015 

MAS Radbuza ve spolupráci s Plzní 2015 připravila program pro oblast Stodska a 

Dobřanska pro tzv. regionální projekt 6 respektive 9 týdnů baroka. Plzeň 2015 si vytipovala 

partnery, se kterými by v našem území ráda realizovala jejich regionální programovou 

nabídku v rámci titulu Plzeň – Evropské hlavní město kultury. MAS Radbuza následně 

zastřešila tyto partnery jedním projektem, na který od Plzeňského kraje získala dotaci ve výši 

120 tisíc korun pro rok 2014 a písemný příslib 220 tisíc korun pro rok 2015 na realizaci 

kulturních akcí zařazených do programové nabídky 9 týdnů baroka. 

V roce 2014 v rámci realizace projektu proběhly akce Chotěšovský slunovrat, koncert 

kapely Ensemble Inégal v kostele ve Vejprnicích a přednáška na téma:„Byliny, rostliny a 

jejich využití v době baroka a v době současné“  na zámku Rochlov. Poslední akce, která se 

letos v rámci projektu uskutečnila, byl koncert barokní hudby v kostele sv. Víta v Dobřanech. 

 

Obr. 5 – Koncert ve Vejprnicích (foto Jiří Valenčat) 
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V následujícím textu jsou popsány akce, které MAS Radbuza pořádala nebo 
spolupořádala v průběhu roku 2014. 

 

Venkovské miniEXPO 

• 25. – 26. dubna 2014, Hlavní nádraží ČD, Plzeň 
 

Rochlovskéřemeslnění 

• 19. července 2014, Zámek v Rochlově 
 

Aktiv kronikářů 

• 22. května 2014, Zámek v Rochlově 
 

Workshop muzea 

• 22. února 2014, Zámek v Rochlově 
 

Chotěšovský slunovrat  

• 21. června 2014, Klášter Chotěšov 
 

Společná prezentace MAS Plzeňského kraje na akci ITEP 2014 

• 25. – 27. září 2014, Hala TJ Lokomotivy, Plzeň 
 

Soustředění mladých historiků 

• 25. – 29. srpna 2014, ZUŠ J.S. Bacha v Dobřanech 
 

Koncert barokní hudby v Dobřanech 

• 5. září 2014,Kostel sv. Víta v Dobřanech 
 

Koncert barokní hudby ve Vejprnicích 

• 20. června 2014, Kostel sv. Vojtěch 
 
Přednáška na téma: „Byliny, rostliny a jejich využití v době baroka a v době současné“ 

• 26. července 2014, Zámek v Rochlově 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.2 Akce MAS RADBUZA 
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Valná hromada 

V průběhu roku 2014 se uskutečnila celkem 2 zasedání Valné hromady v zasedací 
místnosti MěÚ v Dobřanech a to v následujících termínech: 

1. 17. 6. 2014  
2. 25. 11. 2014 

 

Výkonná rada  

V průběhu roku 2014 se uskutečnilo celkem 6 jednání Výkonné rady. Všechna jednání 
Výkonné rady probíhala v prostorách MěÚ Dobřany, termíny jednání byly následující: 

1. 31. 1. 2014  
2. 17. 3. 2014  
3. 17. 6. 2014  
4. 23. 9. 2014  
5. 10. 11.2014  
6. 25. 11. 2014  

 

Dozorčí rada  

Jednání Dozorčí rady se uskutečnilo dne 26. 8. 2014 v Dobřanech. 

 

Grantová komise  

Jednání Grantové komise se uskutečnilo dne 13. 6. 2014 za účelem posuzování žádosti 
GDP MAS Radbuzaa bodování dle hodnotících kritérií. 

 

Výběrová komise  

Jednání Výběrové komise se uskutečnilo 15. 3. 2014 v Dobřanech za účelem posouzení 
žádostí tréninkové výzvy MAS Radbuza a bodování dle hodnotících kritérií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Jednání orgánů MAS Radbuza 
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Protože chtěla MAS Radbuza nějakým vhodným způsobem podpořit aktivity místních 

neziskových organizací, obcí, podnikatelských subjektů a aktivních občanů z vlastních 

prostředků, rozhodla se v roce 2012 poprvé vyhlásit Grantový dotační program (GDP). V roce 

2014 MAS Radbuza tak již po třetí vyhlásila Grantový dotační program.V rámci GDP mohli 

organizátoři kulturních akcí z území podat žádost o finanční podporu z této výzvy. Sešlo se 

celkem 13 žádostí. Hodnocení žádostí proběhlo dle hodnotících kritérií Grantovou komisí a 

takto bylo sestaveno pořadí žadatelů. Z alokované částky 50 tisíc korun, která byla plně 

vyčerpána, bylo nakonec uspokojeno hned 10 žadatelů (desátý v pořadí nezískal celou 

požadovanou částku). K finanční podpoře byly vybrány následující akce (v pořadí získaných 

bodů od nejvyššího): 

Tab. 2 –Přehled podpořených žadatelů v rámci GDP MAS Radbuza 

Žadatel Název akce Datum konání Schválená dotace 

Budulínek Bubnování pro radost  10.-11.10.2014 3 300,00 Kč  

Alena Korcová  Kempování u vody  15.-17.8.2014 5 000,00 Kč  

Biskupství Plzeňské  V adventu jsme spolu  23.11.2014 4 900,00 Kč  

Český svaz ochránců 
památek  

Folkcountry festival pro zámek 
Čečovice  

30.-31.8.2014 7 000,00 Kč  

TJ Baník Mantov  Hurá prázdniny  6.7.2014 5 000,00 Kč  

Obec Vstiš  Bubules 30.8.2014 5 000,00 Kč  

TJ Sokol Dnešice  Turnaj Ladys Cup  14.6.2014 7 000,00 Kč  

Chronos Vejprnice  Putování pohádkovým lesem  20.9.2014 7 000,00 Kč  

Centrum Klášter 
Chotěšov  

VI. chotěšovské zahradní slavnosti  25.-27.7.2014 4 800,00 Kč  

DOZP Stod*  Multižánrový festival 6. den  14.6.2014 1 000,00 Kč  

3.4 Grantový dotační program MAS Radbuza 
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V rámci tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS 

Radbuza se pokračovalo v roce 2014 následujícími aktivitami: 

• V průběhu celého roku probíhalo dotazníkové šetření s obyvateli obcí v zájmovém 

území MAS Radbuza, dále byly upravovány a doplňovány kapitoly týkající se 

především analytické části a to tak, aby byly v souladu s nejnovější verzí metodiky a 

doporučené struktury strategického dokumentu.  

 

• V listopadu 2014 se uskutečnila Konference pracovních skupin a veřejnosti k tvorbě 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Radbuza. Obsahem diskuze 

pracovních skupin byl návrh strategické části SCLLD MAS Radbuza. Výstupem 

diskuze byla doporučení cílů a opatření pro strategickou část SCLLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Tvorba strategie 
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Téměř pro všechny MAS v celé České republice (cca 180 MAS) přináší standardizace 

požadavky na úpravy (byť někdy jen drobné) stanov, statutů a dalších vnitřních dokumentů, 

restrukturalizaci členění jednotlivých členů (nově jsou všichni členové rozděleni do tzv. 

zájmových skupin), a klade další podmínky na fungování jednotlivých orgánů a kanceláře 

MAS. 

Jednou z hlavních podmínek standardů je, že veřejný sektor (zjednodušeně řečeno obce) 

nesmí mít v místním partnerství více než 49% hlasovacích práv, a to dokonce při žádném z 

hlasování s ohledem na složení přítomných členů při jednáních a dále žádná ze zájmových 

skupin, do kterých budou rozděleni i zástupci veřejného sektoru, nesmí mít více než 49% 

hlasovacích práv. Přitom platí, že každý člen partnerství (v našem případě člen Valné 

hromady) je členem pouze jedné zájmové skupiny. Rozdělení do zájmových skupin je na 

každém členovi, počet a názvy skupin si definuje přímo místní partnerství.  

V rámci standardizace MAS Radbuza prošla několika zásadními změnami, které byly 

odsouhlaseny na jednání Valné hromady dne 25. 11. 2014. V souladu se standardizací došlo 

ke změně znění stanov. Dále také došlo k transformaci občanského sdružení na zapsaný 

spolek, čímž vznikl i nový název MAS Radbuza, z.s. V současné době je připravována žádost 

o standardizaci MAS, kterou lze podat v termínu od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Příprava na standardizaci  
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V rámci projektu „Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“ 

• účast na koordinačních a pracovních schůzkách, 

• příprava podkladů metodiky pro vybranou oblast spolupráce, 

• zpracování metodiky a účast na semináři, kde se metodika bude představovat, 

• dokončení administrace projektu (žádost o proplacení).  
 

V rámci projektu „Otevíráme poklady venkova“: 

• průběžná příprava podkladů a výroba společné brožury, 

• koordinace realizace lokálních expozic v území MAS, 

• realizace slavnostního otevření expozic, 

• dokončení administrace projektu (žádost o proplacení). 
 

V rámci projektu „Venkov Plzni - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“: 

• průběžná příprava podkladů a výroba společného letáku a brožury, 

• dokončení administrace projektu (žádost o proplacení). 
 

V rámci chodu kanceláře: 

• dokončení transformace sdružení na spolek, 

• administrace webových stránek MAS, 

• redakční tvorba elektronického zpravodaje MAS, 

• podání žádosti o standardizaci MAS, 

• dokončení prací na SCLLD a přihlášení SCLLD ke schválení, 

• účast v pracovní skupině OP VVV za NS MAS ČR, 

• realizace Grantového dotačního programu pro rok 2015 včetně administrace, 

• pořádání lokální kulturní akce Chotěšovský slunovrat, 

• pořádání lokální kulturní akce Rochlovskéřemeslnění, 

• komplexní zajištění organizace akcí v rámci 9 týdnů baroka – EHMK 2015, 

• pořádání animačního workshopu pro děti, 

• pořádání seminářů na aktuální témata, 

• účast a prezentace MAS na veletrzích Země živitelka a ITEP 2015, 

• pořízení vybavení pro pořádání kulturních akcí a zajištění systému výpůjček, 

• další aktuální nezbytné činnosti výše nespecifikované 

4 PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2015 
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5 FINANČNÍ ZPRÁVA 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 
 

a) Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, 

hospodářské, a dalších činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s vlastní právní 

subjektivitou, pokud byly zřízeny, 

Organizace vznikla 18.3.2011 za účelem prosazování společných zájmů svých členů a ostatních osob 

v regionu. 

Statutární orgány a dozorčí orgány: 

Valná hromada 

Bostl Jan, Ing. (obec Kvíčovice) 

Brachtel Oto (aktivní občan) 

Drhovský Karel, Ing. (o.p.s. při společnosti 
Pegisan) 

Ebermann Bohuslav, Mgr. (obec Vochov) 

Fictum Josef, Ing. (aktivní občan) 

Fictumová Iva, Ing. (obec Honezovice) 

Gotthart Michal (obec Líně) 

Helgertová Lenka, Bc. (aktivní občan) 

Heřmanová Danuše (Pionýrská skupina Hradec) 

Hlaváč Oldřich (SDH Ves Touškov) 

Holík Radim, Bc. (FOP) 

Hrdlička Rudolf (aktivní občan) 

Hrubý Filip, Bc. (aktivní občan) 

Koča Bohumil, Mgr. (město Stod) 

Kolář Antonín (obec Neuměř) 

 

Malá Vlasta (Dnešická zemědělská) 

Malý Václav (SDH Štichov) 

Matoušek Miloslav (obec Úherce) 

Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan) 

Opltová Michaela, Ing. (obec Kozolupy) 

Rosenberger Luděk (obec Chotěšov) 

Sihelská Věra, Ing. (obec Vejprnice) 

Sikyta František, MVDr. (Zem.výrobaMilknatur) 

Simbartlová Ivana (FOP) 

Sýkora Marek, Bc. (město Dobřany) 

Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D. (aktivní občan) 

Štefánek Václav (Agro Energy CZ) 

Šusová Miroslava (Český svaz ochránců památek) 

Táboříková Ladislava (obec Přehýšov) 

Toman David (FOP) 

Název ÚJ: MAS Radbuza, z.s. 

Sídlo: nám.T.G.M. 1, 334 41 Dobřany 

IČO: 228 97 461 

Právní forma: Spolek 

Rozvahový den: 31.12.2014 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.1.2015 
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Konvalinková Jaroslava, Ing.  (aktivní občan) 

Korec Ivan  (aktivní občan) 

Košťál Jan (FOP) 

Kraus Libor, Ing. (Comtes FHT) 

Kubernátová Andrea, Ing.  (aktivní občan) 

 

Umnerová Jaroslava (Budulínek) 

Valenčat Jiří (Dědictví předků) 

Vápeník Miroslav (Klášter Chotěšov) 

Vítek Václav, Ing. (obec Tlučná) 

Vogeltanzová Jiřina (MŠ Kvíčovice) 

 

Výkonná rada (Ing. Iva Fictumová, Bc. Filip Hrubý, Ing. Jan Bostl, Mgr. Bohumil Koča, Ivan Korec, 

Ivana Simbartlová) 

Předseda (Ing. Iva Fictumová) 

Dozorčí rada (Ing. Andrea Kubernátová, Antonín Kolář, Luděk Rosenberger) 

Členové výběrové komise (Ing. Jaroslava Konvalinková, Ing. Jan Nevečeřal, Ing. Michaela Opltová, Bc. 

Marek Sýkora, Jiří Valenčat) 

Nebyly zřízeny žádné organizační složky s vlastní právní subjektivitou. 

b) zakladatelích, zřizovatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do 

příslušného rejstříku, 
Zakladatelé a jejich vklady: 

Ing. Andrea Kubernátová 

Bc. Filip Hrubý 

Ivan Korec 

Nejsou žádné vlastní vklady zakladatelů. 

c) účetním období, použitých účetních metodách, způsobu zpracování účetních záznamů, způsobech a místech 

jejich úschovy, aplikaci obecných účetních zásad, způsobech oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost 

významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách od 

metod podle § 7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek 

hospodaření účetní jednotky, způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení reálné hodnoty 

příslušného majetku a závazků, způsobu tvorby a výši vytvořených opravných položek a rezerv za uzavírané 

účetní období, 
 

• ÚJ postupovala podle vyhlášky 504/2002 Sb. a návazných předpisů 

• Nebyly použity žádné nestandardní účetní postupy 

• Nebyly tvořeny žádné opravné položky ani rezervy 

d) každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle 

§ 19 odst. 5 zákona, 
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V tomto období nedošlo k žádné významné události. 

e) způsobech oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly stanoveny úpravy 

hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky s uvedením použitého kursu k 

rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní bankou, 
 

Položky aktiv a závazků jsou oceňovány dle ZoÚ pořizovacími cenami. Žádné hodnoty nebyly 

upravovány. Pro přepočet zůstatku valutové pokladny byl použit kurs EUR vyhlášený ČNB k 31.12. 

f) názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající 

jejím jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených akcií, s uvedením výše tohoto 

podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, 

vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období 
g) přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové 

nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti, 

h) počtu a jmenovité hodnotě akcií nebo podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich 

ocenění, 
 

ÚJ nedrží podíl na žádných jiných společnostech, nevlastní žádné akcie, podíly, majetkové účasti ani 

dluhopisy, a to ani sama ani prostřednictvím jiných osob. ÚJ nemá žádné splatné závazky k orgánům 

sociálního zabezpečení ani žádné splatné daňové nedoplatky. 

j) částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k 

rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou 

zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí 

odděleně pro položku každého věřitele podle struktury rozvahy (bilance), 
 

Takové dluhy nejsou. 

k) celkové výši finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci), 

Takové závazky nejsou. 

l) výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů,  

Organizace provozuje jen hlavní činnost. 

m ) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu v 

členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku 

a ztráty u položek "A.III.9 Mzdové náklady" až "A.III.13. Ostatní sociální náklady," údaje o počtu a 
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postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů 

určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, 

Organizace eviduje dva zaměstnance (manažer pro  projekty a strategii, vedoucí zaměstnanec pro 

realizaci SCLID a projektový pracovník) a kromě toho měla několik poměrů na DPP. 

n) výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo 

jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši 

vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením 

celkové výše pro každou kategorii členů, 

 
Nebyly stanoveny ani vypláceny žádné odměny uvedeným členům orgánů. 

o) účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami 

nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 

vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy, 
 

Vymezené osoby nejsou obchodními partnery organizace, ani členy obchodních partnerů organizace 

ani s organizací neuzavřeli žádné obchodní ani jiné smluvní vztahy. 

p) výši záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n), s uvedením úrokové sazby, 

hlavních podmínek a případně proplacených částkách, jakož i o závazcích přijatých na jejich účet jakožto 

určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů, 
Uvedeným osobám nebyly poskytnuty žádné zálohy ani úvěry. 

q) rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku v průběhu 

účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období; pokud takové ocenění má závažný vliv 

na budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti, 
 

V průběhu účetního období nedošlo k žádné změně způsobu oceňování, takže výpočet zisku a ztráty 

z tohoto titulu ovlivněn nebyl. 

r) způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků 

v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v 

členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů,  

s) rozdílech mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již 

zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl významný; tato 

informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné položce v rozvaze 

(bilanci), 

Veškeré příjmy organizace jsou osvobozeny od DPPO. 

t) každé významné položce, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 
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hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace 

nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se 

uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou v rozvaze (bilanci) a výkazu 

zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty 

nejsou samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a 

popis zajištění úvěrů, přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, 

s uvedením výše dotací a jejich zdrojů, 
 

Nejsou žádné významné položky, které by bylo potřeba specifikovat. 

Přijaté dotace a dary od státu či územních samospráv nad 20 tis.Kč.:  

410 000,- Kč - Krajský úřad Plzeňského kraje 

499 678,- Kč - SZIF 

u) přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se o významné 

položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis, (údaje jsou v tis.Kč) 

 

Organizace přijala v roce 2014 sedm darů v úhrnné výši 45 000,-- Kč. 

 
v) přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu,s uvedením účelu a výši 

vybraných částek, 

Ve prospěch organizace nebyla organizována veřejná sbírka.  

w) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku. 

Ztráta minulých let byla převedena na účet 93200. 

 
 (2) Součástí přílohy k účetní závěrce mohou být i další informace podle zvláštních právních 

předpisů a podle rozhodnutí účetní jednotky. 

Informace vymezené v písm. f) jsou uvedeny tak, aby jejich povaha neměla za následek vážnou újmu 

pro některé tam uvedené účetní jednotky. Informace vymezené v písm. n), o) a u) jsou uvedeny tak, 

aby neumožnily určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby, a s ohledem na zvláštní 

právní předpis. 

V Plzni, dne  05.02.2015 

 

    ………………………………………………. 

      jméno a podpis stat.orgánu spolku 
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Dotace a dary  

Přehled přijatých dotací a darů od státu či územních samospráv za rok 2014: 

Krajský úřad Plzeňského kraje 410 000,- Kč 

SZIF 499 678,- Kč 

Celkem: 909 678,- Kč 

 

Organizace přijala v roce 2014 sedm darů v úhrnné výši 45 000,-  Kč. 

 

Organizace přijala v roce 2014 členské příspěvky v částce 243 124,- Kč. 
 

Majetek MAS Radbuza  

MAS Radbuza nedrží podíl na žádných jiných společnostech, nevlastní žádné akcie, 

podíly, majetkové účasti ani dluhopisy, a to ani sama ani prostřednictvím jiných osob. MAS 

Radbuza nemá žádné splatné závazky k orgánům sociálního zabezpečení ani žádné splatné 

daňové nedoplatky. 

K 31. 12. 2014 byl inventarizován drobný majetek MAS Radbuza ve výši 15 501,- Kč. 

 

Stav finančních prostředků MAS Radbuza ke konci roku 2014: 

• Zůstatek účtu:                               550 119, 34,- Kč 

• Zůstatek pokladny:                       4 894,- 
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Tab. 3 – Rozpočet MAS Radbuza, z.s. na rok 2015 
 
Příjmy převod z předchozího roku 250 000,00 Kč 

proplacení projektu PRV Skrytá bohatství 330 000,00 Kč 
proplacení projektu PRV "Výměna zkušeností" 450 000,00 Kč 
proplacení projektu PRV "Lokální expozice" 1 082 000,00 Kč 
proplacení projektu PRV "Industriál" 216 000,00 Kč 
členské příspěvky 112 000,00 Kč 
kofinancování od partnerů PRV "Lokální 
expozice" 601 500,00 Kč 
dotace PK - EHMK 2015 220 000,00 Kč 
příspěvek Plzeň 2015, o.p.s. 80 000,00 Kč 
CELKEM 3 341 500,00 Kč 
dotace PK 100 000,00 Kč 

sponzoring 50 000,00 Kč 

Výdaje příspěvky NS MAS ČR 10 000,00 Kč 
nájem 18 000,00 Kč 
webové stránky 4 000,00 Kč 
externí účetnictví 20 000,00 Kč 
telefony 9 000,00 Kč 
cestovné 25 000,00 Kč 
občerstvení 5 000,00 Kč 
vložné 5 000,00 Kč 
pošta 2 000,00 Kč 
kancelářské potřeby 10 000,00 Kč 
splátka půjčky ČS 330 000,00 Kč 
drobný dlouhodobý majetek 200 000,00 Kč 
mzdy zaměstnanců (včetně odvodů) 615 000,00 Kč 
grantový dotační program  50 000,00 Kč 
lokální kulturní akce - EHMK 2015 300 000,00 Kč 
vrácení kofinancování od partnerů PRV 1 082 000,00 Kč 
náklady PRV "Výměna zkušeností" 50 000,00 Kč 
náklady PRV "Lokální expozice" 530 000,00 Kč 
náklady PRV "Industrial" 40 000,00 Kč 
CELKEM 3 305 000,00 Kč 

 

 

 

6 ROZPOČET NA ROK 2015 
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V průběhu roku 2014 se počet členů Valné hromady několikrát měnil, někteří členové 

ukončili členství v MAS Radbuza, jiní byli za členy přijati. Aktuální počet na konci roku 2014 

je 40 členů Valné hromady. 

 

 

Členové Valné hromady: 

Bostl Jan, Ing. (obec Kvíčovice) – členem od 25. 11. 2014 
Brachtel Oto (aktivní občan) – členem od 25. 11. 2014 
Cích Pavel, Bc. (Taneční škola Dance) – členem do 22. 7. 2014 
Drhovský Karel, Ing. (o.p.s. při společnosti Pegisan) 
Ebermann Bohuslav, Mgr. (obec Vochov) 
Fictum Josef, Ing. (aktivní občan) – členem od 25. 11. 2014 
Fictumová Iva, Ing. (aktivní občan) – členem do 24. 11. 2014 
Fictumová Iva, Ing. (obec Honezovice) – členem od 25. 11. 2014 
Gotthart Michal, Bc. (obec Líně) 
Helgertová Lenka, Bc. (aktivní občan) – členem od 25. 11. 2014 
Heřmanová Danuše (Pionýrská skupina Hradec) 
Hlaváč Oldřich (SDH Ves Touškov) 
Holík Radim, Bc. (FOP) 
Hrdlička Rudolf (aktivní občan) 
Hrubý Filip, Bc. (aktivní občan) 
Koča Bohumil, Mgr. (město Stod) 
Kolář Antonín (obec Neuměř) 
Konvalinková Jaroslava, Ing.  (aktivní občan) 
Korec Ivan  (aktivní občan) – členem od 25. 11. 2014 
Košťál Jan (FOP) 
Kraus Libor, Ing. (Comtes FHT) 
Kubernátová Andrea, Ing.  (aktivní občan) 
Malá Vlasta (Dnešická zemědělská) 
Malý Václav (SDH Štichov) 
Matoušek Miloslav (obec Úherce) 
Mourková Hana (obec Čeminy) – členem do 26. 2. 2014 
Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan) – členem od 25. 11. 2014 
Opltová Michaela, Ing. (obec Kozolupy) 
Rosenberger Luděk (obec Chotěšov) 
Sihelská Věra, Ing. (obec Vejprnice) 
Sikyta František, MVDr. (Zemědělská výroba Milknatur) 
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Simbartlová Ivana (FOP) 
Sýkora Marek, Bc. (město Dobřany) 
Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D. (aktivní občan) 
Štefánek Václav (Agro Energy CZ) 
Šusová Miroslava (Český svaz ochránců památek) 
Táboříková Ladislava (obec Přehýšov) 
Toman David (FOP) 
Umnerová Jaroslava (Budulínek) 
Valenčat Jiří (Dědictví předků) – členem od 25. 11. 2014 
Vápeník Miroslav (Klášter Chotěšov) 
Vítek Václav, Ing. (obec Tlučná) 
Vogeltanzová Jiřina (MŠ Kvíčovice) 
 

Graf 1 - Poměr zastoupení veřejného a neveřejného sektoru Valné hromady ke konci roku 

2014 
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Složení VR do 25. 11. 2014 

 1. Ing. AnderaKubernátová (Předseda)      

2. Bc. Filip Hrubý  (1. místopředseda ) 

3. MVDr. František Sikyta (2. místopředseda ) 

4. Ing. Iva Fictumová 

5. Ing. Václav Vítek 

 

 

Složení DR od 17. 6. 2014 do 25. 11. 2014 

1. Antonín Kolář  

2. Ing. Jaroslava Konvalinková 

3. Jiřina Vogeltanzová 

Složení DR do 17. 6. 2014 

1. Václav Štefánek 

2. Jiřina Vogeltanzová 

3. Jan Košťál 

 

 

Složení VK do 25. 11. 2014 

1. Pavla Adamcová 

2. Antonín Kolář 

3. Ing. Jaroslava Konvalinková 

4. Bc. Marek Sýkora  

 

 

Výkonná rada  

Výběrová komise 

Dozorčí rada 
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Složení orgánů po volbách ze dne 25. 11. 2014: 

 

 
 1. Ing. Iva Fictumová (Předseda)       1. Ing. Andrea Kubernátová (Předseda) 

2. Bc. Filip Hrubý  (1. místopředseda )        2. Antonín Kolář 

3. Ing. Jan Bostl  (2. místopředseda )                          3. Luděk Rosenberger 

4. Mgr. Bohumil Koča 

5. Ivan Korec 

6. MVDr. František Sikyta (rezignoval 27. 11. 2014) 

7. Ivana Simbartlová 

 

 

 

1. Ing. Jaroslava Konvalinková 

2. Ing. Michaela Opltová 

3. Bc. Marek Sýkora 

4. Jiří Valenčat 

5. Ing. Jan Nevečeřal 

 

 

 

Ing. Václav Kubernát (manažer MAS Radbuza úvazek 1, v červenci a srpnu 0,6) 

Ing. Diana Strejcová (projektový pracovník 0,6 úvazku, říjen – prosinec 2014) 

Monika Lešetická (DPP, srpen 2014) 

Ing. Diana Strejcová (DPP, srpen 2014) 

Ing. Karel Drhovský (DPP, srpen – prosinec 2014) 

 

  Dozorčí rada Výkonná rada  

Výběrová komise 

Zaměstnanci MAS Radbuza 
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Sídlo: MAS Radbuza, z.s. 

nám. T.G.M. 1 

334 41 Dobřany 

e-mail: info@mas-radbuza.cz 

 

IČO: 228 97 461 

 

Bankovní spojení:  2000128046/2010 (Fio banka) 

 

Kontakty: 

Ing. Iva Fictumová (Předseda) 

tel. 777 164 795, mail: predseda@mas-radbuza.cz 

 

Ing. et Bc. Václav Kubernát(manažer pro projekty a strategii, vedoucí zaměstnanec pro 
realizaci SCLLD) 

tel. 725 830 833, mail: info@mas-radbuza.cz 

 

Ing. Diana Strejcová (projektový pracovník) 

tel.  773 907 575, mail: asistent@mas-radbuza.cz 
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Na činnosti MAS Radbuza v roce 2014 přispěly následující organizace: 

• Plzeňský kraj  

• Pegisan s.r.o. 

• Comtes FHT a.s. 

• EKO – SEPAR  s.r.o. 

• RT soft s.r.o. 

• AG25 s.r.o. 

• Zemědělská výroba Milknatur a.s. 

• AGRO ENERGY CZ spol. s.r.o. 

 

Dále s MAS spolupracovali: 

• Plzeň 2015, o.p.s. 

• Obecně prospěšná společnost při společnosti Pegisan s.r.o. 

• Klášter Chotěšov, z.s. 

• Centrum Klášter Chotěšov, o.p.s. 

• spolek Klášterní zahrada 

• Ivan Korec (dvůr Gigant) 

• Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP) 

• Obce v zájmovém území MAS Radbuza 

• Místní akční skupiny Plzeňského kraje  

• Mikroregion Radbuza 
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