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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MAS RADBUZA, Z.S. 
 

Základní údaje MAS Radbuza: 

• Název: MAS Radbuza, z. s. 

• Sídlo: nám ČSA 24, 333 01 Stod  

• Právní forma: zapsaný spolek  

• IČO: 228 97 461 

• Datum vzniku: 18. března 2011 

• Datum zápisu: 1. ledna 2014 

 

Obr. 1 – Sídlo MAS Radbuza, nám. ČSA 24, 333 01 Stod 
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MAS Radbuza v číslech (k 31. 12. 2019): 

• Počet obcí v zájmovém území: 38 

• Rozloha zájmového území: 363,83 km2  

• Počet obyvatel obcí v zájmovém území: 44 691  

• Počet členů MAS: 29 

• Datum registrace: 18. 3. 2011 

 

Členství MAS Radbuza v dalších orgánech: 

• Krajské sdružení Místních akčních skupin Plzeňského kraje (bez právní subjektivity) 

• Národní síť Místních akčních skupin České republiky  

Zájmové území MAS Radbuza: 

Obr. 2 – Mapa zájmového území MAS Radbuza 
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2 POSLÁNÍ A CÍLE MAS RADBUZA, Z.S. 
 

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 aj., 

• 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, 

• podpora cestovního ruchu v území a podpora spolupráce veřejného, neveřejného  

a neziskového sektoru prostřednictvím nové Destinační společnosti. 
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3 AKTIVITY MAS RADBUZA, Z.S. V ROCE 2019 
 

3.1 Realizované projekty  
 

V průběhu roku 2019 byly realizovány následující projekty: 

Činnost a chod MAS 

• Projekt Činnost a chod MAS byl financován z dotačního titulu Podpora Místních akčních 

skupin Plzeňského kraje. Součástí této dotace bylo spolufinancování výdajů MAS 

na Grantový program MAS Radbuza a ostatní výdaje MAS (propagace MAS, provozní 

náklady aj.). 

MASkou křížem krážem 

• Projekt, který započal svou činnost během roku 2018, se v průběhu roku 2019 dále 

rozšiřoval. K původním pěti informačním cedulím, které byly součástí kovaných stojanů 

od uměleckého kováře J. Brože, přibylo v roce 2019 dalších deset. Byly umístěny 

do následujících lokalit – bývalý železniční most Mantov, kostel sv. Mikuláše Čečovice, 

dřevěná lávka Vejprnice, dvůr Gigant, kostel sv. Prokopa Nýřany, kostel sv. Barbory 

Všekary, kostel sv. Josefa Úherce, lom Hradec, stará pošta Stod a Zámek Rochlov. Cílem 

projektu bylo představit široké veřejnosti další zajímavé lokality na území MAS Radbuza, 

které se ale netěší příliš velkému zájmu turistů, a to prostřednictvím šifrovací hry spojené 

s webovou aplikací. Webová aplikace, která formou šifer a kódů účastníky hry směruje 

k výše zmíněným památkám, přilákala již kolem 300 účastníků. Web je provozován 

na doméně www.stopovacka.cz. Projekt byl spolufinancován z dotace Plzeňského kraje. 

Slavnosti slunovratu 

• V roce 2019 se Slavnosti slunovratu uskutečnily opět v prostorách chotěšovského 

kláštera, tentokrát však v areálu klášterní zahrady. Slavnosti se konaly 15. června. 
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Na hlavním pódiu byl připraven jak program pro děti ve formě loutkového divadla, tak 

i pro dospělé návštěvníky. Ten zajistila kapela MarZ band a následně hlavní hvězda dne 

Věra Martinová se svou kapelou. Pro zájemce se uskutečnily prohlídky konventu kláštera  

a klášterního podzemí. O prohlídky se postaral Spolek Klášter Chotěšov. Návštěvníci si 

mohli nakoupit občerstvení od kuchařů z Kvíčovické hospůdky a odnést si milou 

pozornost od producentů a řemeslníků z území. Novinkou byl stánek s ochutnávkami 

regionálních produktů, které byly připraveny ve spolupráci Úhlava, o.p.s. a Kvíčovické 

hospůdky. Bohatý doprovodný program je každoroční samozřejmostí. Návštěvnost 

ovlivnilo velice horké počasí, akci tak navštívilo kolem 300 lidí. Pro dětské návštěvníky 

byla připravena výtvarná dílnička a skákací hrad.  Akce byla financována z Mikrograntů 

Plzeňského kraje pro oblast kultury, část rozpočtu byla zajištěna i ze sponzorských darů. 

Na akci se podílel finančně i materiálně Mikroregion Radbuza. 

Baroko na Bylinkovém panství Rochlov 

• Tradiční akce v rámci Letního barokního festivalu 2019 se tentokrát konala 27. 7. 

v prostorách Bylinkového panství Rochlov. Ve spolupráci s Obecně prospěšnou 

společností při společnosti Pegisan byl pro návštěvníky připraven barokně laděný 

program, oživené prohlídky zámku a barokní ohňostroj. Kulturní program sestával 

z koncertů sester Flajšmanových. Již tradičně přednášel Ing. Karel Drhovský na téma 

barokního stylu v krajině. O jídlo se postarala Kvíčovická hospůdka a Zámecký hostinec, 

byl připraven stánek s vínem a kvalitní kávou. Pro návštěvníky byly připraveny i různé 

workshopy na spirituální témata. Celé odpoledne byl návštěvníkům k dispozici jarmark 

lokálních producentů a řemeslníků. Akce byla spolufinancována z dotace Plzeňského 

kraje. 

Venkovský dům Plzeňského kraje 

• Venkovský dům vstoupil do druhého roku svého provozu. Ten byl, stejně jako v roce 

předchozím, finančně podpořen z dotace Plzeňského kraje. Na počátku roku byla 

navázána dlouhodobá spolupráce s Měsíčníkem Plzeňského kraje, který bude na svých 
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stránkách informovat o činnosti VDPK a zastoupených lokálních řemeslnících. V rámci 

udržitelnosti provozu Venkovského domu PK a naplňování stanoveného konceptu byly 

osloveny ostatní MAS v kraji. Prostřednictvím lokálních koordinátorů jsou sbírána data 

z území plzeňského venkova a oslovováni další lokální producenti. V současné době 

nabízí Venkovský dům přes 500 různých výrobků od cca 50 dodavatelů z území celého 

Plzeňského kraje. Největší akcí roku 2019 bylo Venkovské EXPO, pořádané ve spolupráci 

VDPK, MAS PK a Tržnicí DEPO v areálu DEPO2015 dne 28. dubna. Akce sloužila k živé 

prezentaci řemeslné a kulturní nabídky plzeňského venkova. Ve spolupráci s MAS Český 

západ byl vytvořen stolní kalendář, prostřednictvím kterého jsou propagováni zastoupení 

řemeslníci, producenti a umělci, stejně tak jako činnost Venkovského domu. Venkovský 

dům má svůj vlastní web www.venkovskydum-pk.cz.   

Workcamp (Rock Summer in Kozolupy) 

• Ve dnech 23. 8. – 2. 9. organizovala MAS Radbuza ve spolupráci s obcí Kozolupy svůj první 

workcamp. Ten probíhal právě v obci Kozolupy a byl rozdělen na několik částí – jednou 

z nich byly pomocné zahradnické práce na obecních pozemcích, další byla pomoc 

při organizování a technickém zajištění hudební akce Rockové léto na Mži. Kromě 

dobrovolnických prací se účastníci mohli seznámit s místní kulturou a gastronomií, 

zapojit se do odpočinkových aktivit a absolvovat sportovní dopoledne s dětmi 

z příměstského tábora pořádaného Mikroregionem Radbuza. 16 účastníků workcampu 

pocházelo ze všech koutů světa, konkrétně z Mexika, Portugalska, Španělska, Itálie, 

Ruska, Turecka, Tchaj-wanu, Hongkongu a Japonska. Projekt byl financován MAS 

Radbuza a obcí Kozolupy. 

Lokální DMO Radbuza 

• Za finanční podpory z dotace Plzeňského kraje probíhaly v roce 2019 práce na projektu, 

který má postupně vyústit ve vznik a certifikaci lokální destinační oblasti Radbuza. V roce 

2019 nejprve v začátku roku vznikl z první krajské dotace strategický dokument 

a následně v navazujícím projektu započaly práce vedoucí k certifikaci DMO Radbuza. 
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3.2 Akce MAS Radbuza, z.s. 
V následujícím textu jsou popsány akce, které MAS Radbuza pořádala nebo spolupořádala 

v průběhu roku 2019: 

Slavnosti slunovratu  

• 15. června 2019, Klášter Chotěšov 
Baroko na Bylinkovém panství Rochlov 

• 27. července 2019, Bylinkové panství Rochlov 
Prezentace MAS Radbuza, z. s. na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2019 

• 20. – 22. září 2018, Hala TJ Lokomotivy, Plzeň 
Workcamp 

• 23. srpna – 2. září 2019, Kozolupy 

 
 

 

 

Obr. 6 – ZUŠkování 2019 (Nýřany) Obr. 5 – Foto z akce Slavnosti slunovratu 

Obr. 3 a 4 – Foto z akce Baroko na Bylinkovém panství 

2019Rochlov20 
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3.3 Jednání orgánů MAS Radbuza, z. s. 
 

 Veškeré zápisy a usnesení z jednání orgánů MAS Radbuza, z. s. jsou k dispozici k nahlédnutí 

na webových stránkách www.mas-radbuza.cz, vždy pod příslušným jednajícím orgánem.   

Valná hromada 

V průběhu roku 2019 se uskutečnila dvě zasedání Valné hromady: 

- 26. února 2019 – Kvíčovice 

- 17. září 2019 - Vejprnice 

Výkonná rada  

V průběhu roku 2019 se uskutečnilo celkem 12 jednání Výkonné rady. Jednání se uskutečnila 

povětšinou v kanceláři MAS Radbuza, kromě setkání 17. září, kdy se z důvodu konání Valné hromady 

jednání VR uskutečnilo v prostorách Restaurace Formanka ve Vejprnicích, a setkání 12. prosince se 

uskutečnilo v Cinema bowlingu v Dobřanech. 

 

1 10. 1. 2019 7 8. 8. 2019 

2 14. 2. 2019 8 12. 9. 2019 

3 14. 3. 2019 9 17. 9. 2019 

4 11. 4. 2019 10 10. 10. 2019 

5 9. 5. 2019 11 14. 11. 2019 

6 13. 6 .2019 12 12. 12. 2019 

 

Dozorčí rada  

V roce 2019 se uskutečnila tři jednání Dozorčí rady: 

- 26. 2. 2019 

- 4. 6. 2019 

- 17. 9. 2019 

Grantová komise  

Jednání Grantové komise se uskutečnilo dne 6. 5. 2019 za účelem posuzování žádostí GP MAS 

Radbuza 2019 a bodování dle hodnotících kritérií. 
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Výběrová komise 

 Výběrová komise se v roce 2019 setkala celkem pětkrát: 

- 7. 3. 2019 (úvodní jednání k věcnému hodnocení projektů 6., 8. a 9. výzvy IROP) 

- 25. 3. 2019 (věcné hodnocení projektů 6. výzvy IROP) 

- 27. 3. 2019 (věcné hodnocení 8. a 9. výzvy IROP) 

- 9. 4. 2019 (věcné hodnocení 4. výzvy PRV) 

- 23. 7. 2019 (věcné hodnocení 5. výzvy OPZ) 

 

3.4 Grantový program MAS Radbuza 2019 
 

  V roce 2019 MAS Radbuza již po osmé vyhlásila Grantový program. Alokovaná částka 

v roce 2019 zůstala stejná jako v roce předchozím, tedy 100 tisíc korun. V rámci Grantového 

programu mohli organizátoři kulturních akcí z území podat žádost o finanční podporu z této výzvy. 

Pravidla oproti loňským doznala jen drobných úprav, stejně jako formuláře žádosti a závěrečné 

zprávy (vyúčtování), kde došlo především ke zjednodušení pro žadatele s ohledem na vykazované 

výdaje projektu. Sešlo se celkem 11 žádostí. Hodnocení žádostí proběhlo dle hodnotících kritérií 

Grantovou komisí, která se k jednání sešla 6. května a doporučila k podpoře celkem 11 žadatelů. 

Výkonnou radou bylo schváleno navýšení alokace na 103 000,-. Dále bylo usnesením VR potvrzeno 

doporučení Grantové komise a rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku. Z alokované částky, 

s podporou projektů ve výši až 80 %, bylo podpořeno všech 11 žadatelů částkou 103 000,- Kč. 

K finanční podpoře byly vybrány akce v níže uvedené tabulce (v pořadí dle data konání akce). 

Tab. 1 – Přehled podpořených žadatelů v rámci GDP MAS Radbuza 2019 

Žadatel Název akce Datum konání 
Schválený 
příspěvek 

Rodinné centrum Kulíček Zábavný den s Kulíčkem 26. 5. 
10.000,- 

Obec Kvíčovice Cyklozávod do vrchu Kvíčovice 1. 6.  
10.000,- 

Ing. Lubor Šimek 
Víkend otevřených zahrad 
2019 

8. – 9.6. 
10.000,- 
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MKS Dobřany Letní kino 23. – 27. 7. 
10.000,- 

SK Slavia Vejprnice 90 let fotbalu ve Vejprnicích 22. – 25. 8. 
10.000,- 

Český svaz ochránců památek 
Folk country festival pro 
zámek Čečovice 

24. – 25. 8. 
10.000,- 

TJ Sokol Dnešice 
100 let tělovýchovy 
v Dnešicích 

14. 9. 
10.000,- 

Přátelé Koinonie Pohádkové náměstí Dobřany 15. 9. 
10.000,- 

MŠ Kvíčovice Ohlédnutí aneb 10 let školky 9. 11. 
8.000,- 

Spolek pro všechny Vánoční dílna v Líních 23. 11. 
5.000,- 

Brána Kláštera Chotěšov 
Advent v Lesovně 
chotěšovského kláštera 

7. 12. 
10.000,- 

Celkem 103.000 Kč 

 

3.5 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

V roce 2019 MAS Radbuza vyhlásila výzvy ve všech programových rámcích Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje, tedy v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova. Tento rok nebyl, co 

do počtu výzev, natolik hojný jako roky minulé z důvodu stále se snižujících alokací u jednotlivých 

opatření. Rok 2019 byl pro SCLLD ve znamení změn, a to ve všech programových rámcích. Provedené 

změny se týkaly především přesunů alokací z opatření/Fichí, o které není dlouhodobě ze strany 

žadatelů zájem, do jiných opatření/Fichí, které jsou více žádané. Jelikož se programové období 

pomalu blíží ke svému konci, máme u většiny opatření/Fichí téměř vyčerpanou alokaci.  
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Integrovaný regionální operační program (IROP) 

V průběhu roku 2019 mohli žadatelé podávat žádosti celkem do dvou výzev IROP. Výzvy byly 

zaměřeny na zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání a dopravu. Přehled vyhlášených výzev IROP 

v roce 2019, a zároveň přehled přijatých a schválených projektů, je uveden v tabulce níže. 

V Integrovaném regionálním operačním programu jsme provedli změnu u opatření 1.3 Sociální 

bydlení a opatření 1.5 Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání, ze kterých jsme odebrali 

kompletní alokaci, a zároveň jsme ponížili alokaci u opatření 1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro 

bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy, jelikož se snížil zájem žadatelů o toto 

opatření. Na základě kurzovních změn došlo k přepočtu celkové alokace v Kč v programovém rámci 

IROP.   

Výzva OP 

Datum 

vyhlášení a 

ukončení výzvy 

Předložené projekty 
Vybrané a schválené projekty místní 

akční skupinou 

10.výzva MAS 

Radbuza-IROP-

Zkvalitnění 

infrastruktury pro 

vzdělávání (III.) 

IROP 
30.9.2019 – 

13.12.2019 

1. Optimalizace a modernizace učeben 
pro výuku pracovních činností a 
základy vaření 

2. Modernizace výuky přírodních věd ZŠ 
Dobřany 

3. Vybavení odborných učeben 2. stupně 
Základní školy a mateřské školy Stod 

Prozatím nebyl vybrán žádný projekt. 

11.Výzva MAS 

Radbuza-IROP-

Zkvalitnění 

infrastruktury pro 

bezmotorovou 

dopravu a zvýšení 

bezpečnosti 

dopravy (III.) 

IROP 
30.9.2019 – 

13.12.2019 

1. Lávka Kvíčovice 
2. III/19347 a III/19348 Kvíčovice 

(1.etapa) 
3. Vejprnice, Tlučná - smíšená CS Tlučná 

- propojení v údolí Vejprnického 
potoka 

4. Výstavba pěší komunikace v obci 
Lochousice 

Prozatím nebyl vybrán žádný projekt. 

 

Program rozvoje venkova (PRV) 

V roce 2019 MAS Radbuza vyhlásila jednu výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. 

Konkrétně byly ve výzvě vyhlášeny následující Fiche: Podpora zemědělského podnikání, Zpracování 

zemědělských produktů, Podpora nezemědělského podnikání, Neproduktivní investice v lesích  

a Podpora lesnického podnikání. V rámci této výzvy byla MAS Radbuza připravena podpořit projekty 

celkovou částkou ve výši téměř 8,3 mil. Kč. Na MAS Radbuza bylo v rámci této výzvy předloženo 

celkem pět projektů, u kterých byla provedena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, 
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následně proběhlo věcné hodnocení a projekty byly předány řídícímu orgánu SZIF ke kontrole.  

V rámci realizace těchto projektů dojde k podpoře cílových skupin a podpoře území MAS Radbuza 

částkou téměř 3,8 milionu korun. Díky provedené mid-term evaluaci došlo k četným úpravám 

v programovém rámci Program rozvoje venkova tak, aby SCLLD co nejvíce reflektovala aktuální 

potřeby a požadavky potenciálních žadatelů v našem území. Více informací o provedených změnách 

viz níže. 

 

 

Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

 V rámci Operačního programu Zaměstnanost byla v roce 2019 vyhlášena pouze jedna výzva, 

a to výzva na podporu Prorodinných opatření, o které je v území MAS Radbuza největší zájem z řad 

potenciálních žadatelů. Termín vyhlášení výzvy a stejně tak přehled předložených a schválených 

projektů k financování je uveden v tabulce níže. Podané projekty prošly úspěšně kontrolou 

formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením. Projekty byly doporučeny  

k financování a následně předány řídícímu orgánu OPZ k závěrečnému ověření způsobilosti. V rámci 

této výzvy dojde k podpoře cílových skupin a podpoře území MAS Radbuza částkou téměř 4,8 

milionu korun. V rámci Programového rámce Operační program Zaměstnanost jsme odebrali alokaci 

z opatření 2.2 Podpora sociálních a návazných služeb, která činila 1.000.000 Kč, a alokaci z opatření 

2.3 Podpora sociálního podnikání, která činila 1.910.000 Kč, a tyto částky jsme přesunuli do opatření 

2.4 Prorodinná opatření, o které je v našem území ze strany žadatelů největší zájem. Přesunem 

alokace z výše zmíněných opatření jsme získali celkovou nevyčerpanou alokaci na opatření 2.4 

Prorodinná opatření ve výši 4.688.204,13 Kč. 

Výzva OP 

Datum 

vyhlášení 

a 

ukončení 

výzvy 

Předložené projekty 
Vybrané a schválené projekty místní akční 

skupinou 

Výzva č. 4 

MAS 

Radbuza, 

z.s. PRV 

PRV 
14.1.2019 – 

28.2.2019 

1. Investice do zemědělského podniku areál 
Vstiš 

2. Prášková lakovna 
3. Balírna hotových výrobků 
4. Naučné panely na odpočinkových místech 
5. Odpočinková místa v Dobřanských lesích 
6. Sněžná jáma v Dobřanech 

• Investice do zemědělského podniku areál Vstiš 

• Balírna hotových výrobků 

• Naučné panely na odpočinkových místech 

• Odpočinková místa v Dobřanských lesích 

• Sněžná jáma v Dobřanech 
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Mid-term evaluace a s ní související změny SCLLD 

Činnost mid-term evaluace představovala střednědobé hodnocení Strategie CLLD, v jejímž rámci 

MAS Radbuza vyhlašuje výzvy v Programových rámcích IROP, OP Zaměstnanost a Program rozvoje 

venkova a rozděluje tak do území finanční prostředky z Evropských fondů. Celý proces evaluace 

SCLLD se začal zpracovávat již na podzim roku 2018 sebehodnocením vnitřních činností a procesů  

a hledáním způsobů, jak je co nejvíce zlepšit, a to zejména s ohledem na naše žadatele a příjemce. 

V průběhu jara 2019 proběhlo setkání Focus Group, kde účastníci diskutovali změnu zejména 

problémů a potřeb a silných a slabých stránek území. Probíralo se také, o která opatření našich 

Programových rámců by měli potenciální žadatelé zájem, a o která naopak zájem není. V rámci 

evaluace bylo potřeba byly také zrealizovány rozhovory s vybranými příjemci, kteří v současné chvíli 

realizují své projekty nebo je již dokončili. Na základě informací získaných z Focus Group a rozhovorů 

s příjemci pak bylo zhodnoceno dosavadní naplňování Strategie CLLD a především byly navrženy 

změny v Programových rámcích a alokacích jednotlivých opatření tak, aby SCLLD co nejvíce 

reflektovala aktuální potřeby a požadavky potenciálních žadatelů v našem území. Výsledkem 

procesu evaluace byla evaluační zpráva, na jejímž základě byl navržen přesun alokací mezi Fichemi 

v programovém rámci Program rozvoje venkova a zavedení nové Fiche s názvem Podpora obnovy  

a rozvoje venkova. Všechny navržené změny byly schváleny na 9. zasedání Valné hromady dne 

17.9.2019. 

 

 

Výzva OP 

Datum 

vyhlášení a 

ukončení 

výzvy 

Předložené projekty 
Vybrané a schválené projekty místní akční 

skupinou 

5.výzva MAS 

Radbuza-

OPZ-

Prorodinná 

opatření (III.) 

OPZ 
24.4.2019 – 

17.6.2019 

1. Příměstské tábory 

Mikroregionu Radbuza II. 

2. Dětský klub Kvíčovice 

3. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - RC 

KULÍČEK 

4. DS Kuřátka 

5. DS Kuřátka 2 

• Příměstské tábory Mikroregionu 

Radbuza II. 

• Dětský klub Kvíčovice 

• PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - RC KULÍČEK 
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3.6 Místní akční plány ve vzdělávání ORP Stod a Nýřany  
 

Projekty MAPů byly v roce 2019 – stejně jako v předešlých obdobích – realizovány v SO ORP 

Nýřany a SO ORP Stod v souladu s plánovaným harmonogramem. 

Na Stodsku setrval počet zapojených škol a školských zařízení v původním počtu – 7 

mateřských škol, 5 základních škol a 3 základních uměleckých škol, na Nýřansku k 26 mateřským 

školám, 21 základním školám a 2 základním uměleckým školám přibyla dětská skupina a mikrojesle 

Vochomůrky ve Vochově, soukromá základní škola Inspiria v Záluží a základní škola v Líšťanech se 

rozšířila o školu mateřskou. 

V rámci realizace projektů byla i nadále podporována stěžejní témata – čtenářská  

a matematická gramotnost a rovné příležitosti. V těchto oblastech se na základě výstupů z jednání 

Pracovních skupin a Řídicích výborů uskutečnilo mnoho seminářů a setkání, včetně setkání ředitelů 

a ředitelek základních i mateřských škol. Největší vzdělávací akcí byla Letní škola čtenářské  

a matematické gramotnosti – týdenní pobytová akce pro pedagogy základních škol realizovaná 

v srpnu 2019 v Nečtinech. 

Hlavní řídící orgán projektu MAP, Řídící výbor, se v roce 2019 na obou SO ORP sešel celkem třikrát: 

SO ORP Stod 

- 12. března 2019 
- 11. června 2019 
- 20. listopadu 2019 

SO ORP Nýřany 

- 13. března 2019 
- 12. června 2019 
- 19. listopadu 2019 

Na setkání Řídícího výboru se zhodnotila realizace Akčních plánů MAP SO ORP Nýřany i SO ORP Stod 

pro rok 2018/19 a zároveň by představen Akční plán na rok 2019/20. Dále byli účastníci seznámeni 
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s Komunikační strategií MAP a s Principy MAP. Řídicí výbor schválil aktualizaci Strategického rámce 

MAP pro obě území. 

V oblasti implementace vycházející z předešlého období byly realizovány tyto projekty: 

Čtení – nejlepší učení – projekt podporující čtenářskou gramotnost, kdy zapojené školy dostanou 

pro vybrané ročníky soubor knih vč. pracovních listů na realizaci čtenářských dílen. V červnu 2019 

byl ukončen projekt pro třetí a šesté ročníky ZŠ a v září začal další ročník pro čtvrté a deváté třídy. 

ZUŠkování – partnerská akce ZUŠ Open – společný hudební festival pěti základních uměleckých škol 

v území SO ORP Stod a SO ORP Nýřany postavený na vzájemné spolupráci a společných 

vystoupeních. V roce 2019 se konal v Nýřanech. 

Deskové hry do škol – projekt podporující matematickou gramotnost, kdy všechny zapojené školy 

dostaly k užívání soubor deskových her pro potřeby výuky i volnočasových aktivit. 

Den jinde – vzájemné návštěvy školních parlamentů, případně třídních kolektivů – projekt na 

partnerské bázi mezi dvěma školami, kdy postupně stráví kolektiv dětí s pedagogickým dozorem den 

na druhé škole, a pak společně absolvují závěrečné setkání, kde hodnotí vzájemné návštěvy. 

Klokanovy kufry – diagnostické pomůcky, které dostaly k užívání mateřské školy v přímé návaznosti 

na semináře Diagnostiky. V roce 2019 byly plně pokryty školky v SO ORP Stod, v SO ORP Nýřany 

zbývá dodat osm kufrů. Bude realizováno v roce 2020. 

Výchovné koncerty – ve spolupráci se ZUŠ Nýřany proběhlo několik výchovných koncertů pro žáky 

mateřských a základních škol. 

SO ORP Stod 

Členové ŘV:  Macánová Martina, Mgr. (předseda) – zástupce za ZŠ a MŠ Stod 

 Kubernátová Andrea, Ing. – MAS Radbuza a MR Radbuza 

 Bostl Jan, Ing. – obec Kvíčovice 

 Ježková Alena, Mgr. – ZŠ Holýšov 
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 Kuběna Roman, Ing. – DDM Stod 

 Mašinda Petr, Ing. – Plzeňský kraj 

 Štěřík Norbert, Mgr. – ZUŠ Holýšov 

 Koppová Jiřina, Mgr. – ITI Plzeň 

 Umnerová Jaroslava – zástupce rodičů 

 Hořanová Iva – ZŠ a MŠ Stod 

 Kolář Antonín – obec Neuměř 

 Klinkovská Gabriela, Bc. – zástupce družin 

 Jungbauerová Marie, Mgr. – zástupce družin 

 Králová Kohoutová Lenka – zástupce ORP Stod 

 Štruncová Radka, Mgr. – NIDV 

SO ORP Nýřany:  

Členové ŘV Čása Ladislav (předseda) 

 Flajtingerová Pavla, Mgr. – obec Kozolupy 

 Koppová Jiřina, Mgr. – ITI Plzeň 

 Kubík Jaroslav – DDM Nýřany 

 Langmaierová Kateřina, Mgr. – ZŠ Pohádka Zbůch 

 Mašinda Petr, Ing. – Plzeňský kraj 

 Mezerová Dagmar, Mgr. – ZŠ a MŠ Město Touškov 

 Nováková Sabina, Mgr. – ZŠ a MŠ Kozolupy 

 Opltová Michaela, Ing. – MAS Radbuza 

 Pavlištová Miroslava, Ing. – MěÚ Nýřany 

 Dientsbierová Bibiána, Bc. – ZUŠ Nýřany 

 Turková Martina, Mgr. – MAS Kraj živých vod 

 Vlášková Miroslava – MAS Český Západ 

 Chleborád Petr, Ing. Bc. – obec Bdeněves 
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 Pašková Martina – zástupce družin 

Na 11. setkání Řídicího výboru SO ORP Nýřany vzali členové Řídicího výboru na vědomí 

rezignaci členky Ivy Kaiserové a momentálně tak ŘV nemá zástupce za rodiče. Ten se bude volit 

na následujícím ŘV, který je naplánován na květen 2020. 

3.7 Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony OP VVV  
 

V roce 2019 bylo možno podávat projekty škol a školských zařízení do projektu Šablony II, 

ukončení projektu žádostí bylo k 28. červnu 2019. MAS Radbuza poskytuje v rámci SCLLD technickou 

podporu školám ve svém území, kterou v průběhu roku využila jedna základní a jedna mateřská 

škola. Ostatní školy řeší problematiku vlastními silami, případně této dotační výzvy nevyužívají.  
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4 PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2020 
 

 V rámci realizace SCLLD:  
– propagace strategie prostřednictvím workshopů a jiných nástrojů,  

– pořádání seminářů pro žadatele a příjemce k připravovaným výzvám,  

– komunikace se žadateli,  

– příprava a vyhlášení výzev MAS Radbuza a realizace procesů s tím spojených,  

– hodnocení a výběr projektů,  

– spolupráce s externími subjekty – např. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí 
ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Platební a 
certifikační orgán, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy),  

– realizace projektu na zajištění provozních výdajů a animaci,  

– příprava na nové programové období a tvorba strategie na období 2021+,  

– absolvování standardizace MAS na období 2021+,  

– podávání zpráv o realizaci SCLLD a další evaluační činnosti,  

– další aktivity výše nespecifikované.  
 
V rámci realizace projektů MAP ve vzdělávání:  
– rozvoj partnerství formou setkávání, školení a dalších nástrojů,  

– aktualizace strategického rámce a priorit,  

– administrace projektu, předkládání dílčích ŽoP a ZoR,  

– příprava navazujících projektů a jejich následná realizace,  

– další aktivity výše nespecifikované.  
 
V rámci animace škol z OP VVV:  
– metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem šablon,  

– školení pro žadatele MŠ a ZŠ,  

– konzultační činnost při realizaci projektu,  

– metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci, při vypořádání připomínek, při ukončování 
realizace projektu a další,  

– další aktivity výše nespecifikované.  
 
V rámci běžného chodu:  
– administrace webových stránek MAS,  

– redakční tvorba elektronického zpravodaje MAS,  

– podání žádostí o dotace do výzev Plzeňského kraje dle aktuálních možností,  

– účast v pracovní skupině Vzdělávání NS MAS ČR, účast v pracovní skupině Vzdělávání Plzeňského 
kraje,  
– realizace Grantového programu pro rok 2020 včetně administrace,  
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– provozování Venkovského domu Plzeňského kraje,  

– pořádání kulturní akce Slavnosti slunovratu v Chotěšově,  

– pořádání kulturní akce Baroko na Bylinkovém panství Rochlov v návaznosti na program 
„Západočeské baroko“,  

– realizace třetí etapy šifrovací hry MASkou křížem krážem,  

– pořádání workcampu,  

– pořádání seminářů na aktuální témata,  

– účast a prezentace MAS na veletrhu ITEP 2020,  

– účast a prezentace MAS na akci Český pohár v cyklistice v Městě Touškově,  

– partnerství v rámci seriálu běžeckých závodů Mikroregionu Radbuza,  

– spolupráce s mikroregiony, CSV a dalšími partnery,  

– zajišťování implementace GDPR a služby DPO pro obce a další subjekty,  

– další aktuální nezbytné činnosti výše nespecifikované.  
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5 FINANČNÍ ZPRÁVA 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2019 
 
a)  

Název ÚJ:  MAS Radbuza, z.s.  
Sídlo:  Nám. ČSA 24, 333 01 Stod  
IČO:  228 97 461  
Právní forma:  spolek  
Rozvahový den:  31.12.2019  
Okamžik sestavení účetní 
závěrky:   

11.2.2020  

 
Organizace vznikla 18.3.2011 za účelem prosazování společných zájmů svých členů a ostatních osob 
v regionu.  
 
Statutární orgány a dozorčí orgány:  
Valná hromada (včetně zařazení do zájmové skupiny) 
Zemědělství a podnikání 
Dnešická zemědělská (Malá Vlasta) 
Zemědělská výroba Milknatur (Sikyta František, MVDr.) 
Agro Energy CZ (Štefánek Václav) 
Toman David (FOP) 
Životní prostředí a ochrana krajiny 
Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan) 
Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan) 
obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.) 
město Dobřany (Terelmešová Dagmar, Mgr.) 
Obnova a rozvoj obcí 
obec Líně (Gotthart Michal, Bc.) 
město Stod (Vlk Jiří, Bc.) 
obec Neuměř (Kolář Antonín) 
Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan) 
obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.) 
obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.) 
Mašková Eva, Mgr. (aktivní občan) 
obec Přehýšov (Fialová Michaela) 
Vzdělávání a sociální problematika 
obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.) 
obec Úherce (Matoušek Miloslav) 
MŠ Kvíčovice (Beranová Wildová Michaela)  
Kulturní dědictví a cestovní ruch 
o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, Ing.) 
Korec Ivan (aktivní občan) 
Český svaz ochránců památek (Šusová Miroslava) 
Dědictví předků (Valenčat Jiří) 
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Spolek Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav) 
Spolková činnost 
Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše) 
obec Chotěšov (Koláček Daniel) 
SDH Štichov (Malý Václav) 
Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan) 
Budulínek, z.s. (Adamcová Pavla, Bc.) 
 
Výkonná rada: obec Kvíčovice - Ing. Jan Bostl, obec Kozolupy - Ing. Michaela Opltová, Dědictví předků – Jiří 

Valenčat, obec Neuměř – Antonín Kolář, Pionýrská skupina Hradec - Danuše Heřmanová, Budulínek, z.s. – 

Bc. Pavla Adamcová, Ing. Andrea Kubernátová 

Předseda: obec Kvíčovice – Ing. Jan Bostl  
 
Dozorčí rada: MŠ Kvíčovice – Michaela Beranová Wildová, obec Líně – Bc. Michal Gotthart, Ing. Jaroslava 
Konvalinková 
 
Výběrová komise: obec Tlučná – Mgr. Jan Opl, Ing. Lenka Mičová, obec Úherce – Miloslav Matoušek, 
Ing. Jan Nevečeřal, Český svaz ochránců památek – Miroslava Šusová  
 
Nebyly zřízeny žádné organizační složky s vlastní právní subjektivitou.  
 

b) Zakladatelé a jejich vklady:  
 
Ing. Andrea Kubernátová  
Bc. Filip Hrubý  
Ivan Korec  

 

Nejsou žádné vlastní vklady zakladatelů.  

c) Účetním obdobím je kalendářní rok. 

d) Účetní postupy 

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

Nebyly tvořeny žádné opravné položky ani rezervy. 
  
Bylo opraveno účtování 028+088 – drobný dlouhodobý hmotný majetek se neeviduje na těchto účtech. 

e) Ocenění reálnou hodnotou. 

ÚJ v tomto období neměla náplň. 

f) Nejsou žádné významné položky, které by bylo potřeba specifikovat. 
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g) Nejsou takové ÚJ. 

h) Přehled majetku 

účet   PZ  +  - KZ 

018 DDNM 45 000.00    45 000.00 

021 stavby 
962 

692.00     962 692.00 

022 Samostatné mov. věci 50 820.00    50 820.00 

      

 

i) ÚJ neměla povinný audit ani jiné daňové poradenství. 

j) Nejsou takové ÚJ. 

k) ÚJ nemá žádné splatné závazky k orgánům sociálního zabezpečení ani žádné splatné daňové nedoplatky. 

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

dluhopisy, a to ani sama ani prostřednictvím jiných osob. 

m) ÚJ nemá takové dluhy. 

n) ÚJ nemá v rozvaze obsaženy dluhy. 

o) ÚJ provozuje pouze hlavní činnost.  

p) Průměrný evidenční počet zaměstnanců = 12. 

 Mzdové náklady:  4 762 tis. 

 Zákonné SP+ZP:  1 354 tis. 

 Zákonné sociální náklady: 17 tis. 

q) Nebyly stanoveny ani vypláceny žádné odměny uvedeným členům orgánů.  
 
r) Nejsou takové účasti. 

s) Nejsou takové zálohy. 

t) ÚJ bude platit DPPO s ohledem na poskytování služeb v oblasti GDPR. 

u) Nejsou žádné významné položky, které by bylo potřeba specifikovat.  

Popis Částka  Středisko 

dotace kraj - Baroko 20 000.00 46 

dotace - Slunovrat 40 000.00 45 
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Povez II - Aj 20 400.00 43 

MASkou křížem krážem 60 000.00 47 

dotace kraj – podpora MAS 293 000.00 44 

Dotace kraj – provoz Venkovský dům 500 000.00 49 

   

   

 933 400.00  
v) Organizace přijala v roce 2019 1 dar v úhrnné výši 15 tis. Kč. 

w) Ve prospěch organizace nebyla organizována veřejná sbírka. 

x) Hospodaření minulých let je vedeno na účtu 932.100. 

y) ÚJ nemá náplň. 

 
 

Ve Stodu, dne 11.2.2020 
 
 
 
 
  
…………………………………………………….  
jméno a podpis stat. orgánu spolku 
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6 ROZPOČET NA ROK 2020 
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7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
V průběhu roku 2019 klesl počet členů Valné hromady. Aktuální počet na konci roku 2019 byl 

29 členů Valné hromady. Dle požadavků standardizace jsou členové rozděleni do zájmových skupin. 

VALNÁ HROMADA (Nejvyšší orgán spolku) 

 

Zemědělství a podnikání 
1. Dnešická zemědělská (Malá Vlasta) 
2. Zemědělská výroba Milknatur (Sikyta František, MVDr.) 
3. Agro Energy CZ (Štefánek Václav) 
4. Toman David (FOP) 

 
Životní prostředí a ochrana krajiny 

1. Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan) 
2. Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan) 
3. obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.) 
4. město Dobřany (Terelmešová Dagmar, Mgr.) 

 
Obnova a rozvoj obcí 

1. obec Líně (Gotthart Michal, Bc.) 
2. město Stod (do 25.2.2019 Koča Bohumil, Mgr., od 26.2.2019 Vlk Jiří, Bc.) 
3. obec Neuměř (Kolář Antonín) 
4. Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan) 
5. obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.) 
6. obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.) 
7. Mašková Eva, Mgr. (aktivní občan) 
8. obec Přehýšov (Fialová Michaela) 

 
Vzdělávání a sociální problematika 

1. obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.) 
2. obec Úherce (Matoušek Miloslav) 
3. MŠ Kvíčovice (Wildová Michaela, od 26.10.2019 Beranová Wildová Michaela)  

 
Kulturní dědictví a cestovní ruch 

1. o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, Ing.) 
2. Korec Ivan (aktivní občan) 
3. Český svaz ochránců památek (Šusová Miroslava) 
4. Dědictví předků (Valenčat Jiří) 
5. Spolek Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav) 
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Spolková činnost 
1. Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše) 
2. obec Chotěšov (Koláček Daniel) 
3. SDH Štichov (Malý Václav) 
4. Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan) 
5. Budulínek, z.s. (Adamcová Pavla, Bc.) 

 
 

VÝKONNÁ RADA 

Složení: 

Předseda: obec Kvíčovice – Ing. Jan Bostl 

Místopředsedové: Ing. Andrea Kubernátová, Dědictví předků – Jiří Valenčat 

Obec Kozolupy – Ing. Michaela Opltová 

Pionýrská skupina Hradec – Danuše Heřmanová 

Budulínek, z. s. – Bc. Pavla Adamcová 

Obec Neuměř – Antonín Kolář 

DOZORČÍ RADA 

Složení: 

Předseda: MŠ Kvíčovice – Michaela Beranová Wildová  

Obec Líně – Bc. Michal Gotthart 

Ing. Jaroslava Konvalinková 

VÝBĚROVÁ KOMISE 

Složení: 

Předseda: Ing. Jan Nevečeřal 

Český svaz ochránců památek – Miroslava Šusová 

Ing. Lenka Mičová 

Obec Tlučná – Mgr. Jan Opl 

Spolek Klášter Chotěšov – Miroslav Vápeník 
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ZAMĚSTNANCI MAS 

• Ing. et Bc. Václav Kubernát (hlavní manažer MAS, hlavní manažer MAP pro ORP Stod, úvazek 1) 

• Mgr. Tomáš Svoboda (metodik projektu MAP pro ORP Stod a ORP Nýřany, úvazek 0,8) 

• Ing. Andrea Kubernátová (finanční manažer projektů MAP pro ORP Stod a ORP Nýřany, úvazek 0,6) 

• Ivana Štenglová (koordinátor KA 4 pro MAP ORP Stod, asistent koordinátora pro MAP ORP Nýřany, úvazek 0,8) 

• Bc. Pavla Adamcová (hlavní manažer MAP pro ORP Nýřany, manažer programových rámců, úvazek 1) 

• Zuzana Štychová (koordinátor KA 2 a 3 pro MAP Nýřany, úvazek 0,6) 

• Kamila Opl Hackerová (koordinátor KA 2 a 3 pro MAP Stod, úvazek 0,5) 

• Pavel Cích (asistent koordinátorů projektů MAP pro SO ORP Nýřany a SO ORP Stod, úvazek 1) 

• Mgr. et. Mgr. Miroslav Šuma (GDPR analytik/DPO, úvazek 1, dočasně v uvolněné funkci) 

• Ing. Diana Zahradníková (manažer programových rámců, koordinátor KA 4 pro MAP Nýřany, úvazek 1) 

• Ing. Kamila Brychtová (manažer programových rámců, úvazek 1) 

• Ing. Jan Bostl (GDPR analytik/DPO, úvazek 0,3) 
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8 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE   
Sídlo: 

nám. ČSA 24 

333 01 Stod 

Kancelář MAS Radbuza 

nám. ČSA 24, 333 01 Stod (1. patro) 

Mail: info@mas-radbuza.cz 

IČO: 228 97 461 

DIČ: CZ22897461 

Bankovní spojení: 2000128046/2010 (Fio banka) 

ID datové schránky: ec9xkbc 

Zaměstnanci MAS – Hlavní manažer 

Ing. et Bc. Václav Kubernát (hlavní manažer MAS, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, hlavní 

manažer MAP ORP Stod) 

Telefon: 725 830 833, mail: kubernat@mas-radbuza.cz 

Zaměstnanci MAS – SCLLD 

Ing. Kamila Brychtová (manažer programových rámců) 

Telefon: 725 909 847, mail: webrová@mas-radbuza.cz 

Ing. Diana Zahradníková (manažer programových rámců) 

Telefon: 720 021 964, mail: zahradnikova@mas-radbuza.cz 

Bc. Pavla Adamcová (manažer programových rámců) 

Telefon: 720 021 961, mail: adamcova@mas-radbuza.cz 

Zaměstnanci MAS – projekty MAP 

Mgr. Tomáš Svoboda (metodik projektu pro ORP Stod a ORP Nýřany) 
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Telefon: 777 793 725, mail: svoboda@mas-radbuza.cz 

Bc. Pavla Adamcová (hlavní manažer pro MAP ORP Nýřany) 

Telefon: 720 021 961, mail: adamcova@mas-radbuza.cz 

Ing. Andrea Kubernátová (finanční manažer pro MAP ORP Stod a MAP ORP Nýřany) 

Telefon: 602 405 576, mail: kubernatova@mas-radbuza.cz 

Ivana Štenglová (koordinátor KA 4 pro MAP ORP Stod a asistent koordinátora MAP ORP Nýřany) 

Telefon: 720 021 960, mail: stenglova@mas-radbuza.cz 

Ing. Diana Zahradníková (koordinátor KA 4 pro MAP ORP Nýřany) 

Telefon: 720 021 964, mail: zahradnikova@mas-radbuza.cz 

Zuzana Štychová (koordinátorka KA 2 a 3 pro MAP ORP Nýřany) 

Telefon: 725 909 846, mail: stychova@mas-radbuza.cz 

Kamila Opl Hackerová (koordinátorka KA 2 a 3 pro MAP ORP Stod) 

Telefon: 725 909 836, mail: oplova@mas-radbuza.cz 

Pavel Cích (asistent koordinátora projektu pro MAP ORP Nýřany a MAP ORP Stod) 

Telefon: 720 021 962, mail: cich@mas-radbuza.cz 

Zaměstnanci MAS – GDPR 

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma (GDPR analytik/DPO) 

Telefon: 720 021 963, mail: suma@mas-radbuza.cz 

Ing. Jan Bostl (GDPR analytik/DPO) 

Telefon: 605 235 766, mail: predseda@mas-radbuza.cz 
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9 PARTNEŘI MAS RADBUZA 
 

S MAS Radbuza, z.s. v roce 2019 spolupracovali: 

• Plzeň 2015, o.p.s. 

• Celostátní síť pro venkov 

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

• Spolek Klášter Chotěšov 

• Brána Kláštera 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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