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な. INFORMACE O MAS VODŇANSKÁ RYBA, z.s.   

な.な Základní údaje 
IČ: 266 63 996 

Sídlo: ﾐáﾏ. “voHod┞ ヱヰ, ンΒΓ ヰヱ Vodňaﾐ┞ 

www: www.vodnanskaryba.eu  

e-mail: masvodryba@centrum.cz 

č. ú.:  646407379/0800 

Datová sIhráﾐka: qfausyg 

Právﾐí forﾏa: MA“ je zapsaﾐýﾏ spolkeﾏ podle zákoﾐa č. ΒΓ/ヲヰヱヲ “H. OHčaﾐského zákoﾐíku. 
)apsaﾐý spolek ふdále jeﾐ „spolekさぶ je založeﾐ ﾐa deﾏokratiIkýIh priﾐIipeIh a je 
doHrovolﾐýﾏ sdružeﾐíﾏ svýIh čleﾐů. 
“polek se považuje za Místﾐí akčﾐí skupiﾐu ふdále jeﾐ „MA“さぶ ve sﾏ┞slu čl. ンヴ Nařízeﾐí 
Evropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン. 
Posláﾐí spolku: Účeleﾏ spolku je rozvíjet ﾏístﾐí partﾐerství soukroﾏého a veřejﾐého sektoru 
ﾐa úzeﾏí MA“ Vodňaﾐská r┞Ha a přispívat tak k realizaci komuﾐitﾐě vedeﾐého ﾏístﾐího 
rozvoje. 

 
な.に Územní působnost MAS Vodňanská ryba 

)ájﾏové úzeﾏí MA“ tvoří ンヲ oHIí a ン ﾏěsta ふVodňaﾐ┞, Protivíﾐ, Bavorovぶ okresů “trakoﾐiIe a 
Písek. Počet oHIí a ﾏěst se v roce 2017 ve vztahu k roku ヲヰヱヶ ﾐezﾏěﾐil, tzﾐ. ﾐezﾏěﾐila se 

aﾐi rozloha zájﾏového úzeﾏí MA“, která je ヴヶΓ,Βヱ kﾏ2
. 

Počet oH┞vatel k 1. 1. 2017 – 22 ヱヶヴ ふzvýšeﾐí o ヱンヶ oH┞vatel oproti ヱ. ヱ. ヲヰヱヶぶ 
Sezﾐaﾏ oHIí:  
DoHrovolﾐý svazek oHIí BlaﾐiIko-Otavského regioﾐu – AlHreIhtiIe ﾐad Vltavou, Dolﾐí 
Novosedl┞, Heřﾏaň, Pasek┞, Protivíﾐ, Putiﾏ, RažiIe, “kál┞, Tálíﾐ, Žďár, Bavorov, Bílsko, 
ČíčeﾐiIe, DrahoﾐiIe, Krajﾐíčko, KrašloviIe, Měk┞ﾐeI, PivkoviIe, “kočiIe,Vodňaﾐ┞ ふpřistoupila 
oHeI “kočiIeぶ 
DoHrovolﾐý svazek oHIí ﾏezi Vltavou a Otavou – Dolﾐí Novosedl┞, Kluk┞, KřeﾐoviIe, Olešﾐá, 
Oslov, Podolí I, “laHčiIe,Teﾏešvár, VlasteI, Vojﾐíkov, VrIoviIe, )áhoří, )víkovské Podhradí 
Další oHIe v úzeﾏí ﾏiﾏo svazk┞ oHIí – Bud┞ﾐě, PohoroviIe, “tožiIe 

 

な.ぬ. Členství MAS v jiných organizacích 
MA“ Vodňaﾐská r┞Ha, z.s. je čleﾐeﾏ: 
Národﾐí sítě MA“ ČR 

Krajského sdružeﾐí Národﾐí sítě MA“ Jihočeského kraje 

Národﾐí sítě zdravýIh ﾏěst ČR 

Ceﾐtra regioﾐálﾐího rozvoje veﾐkova 

TuristiIké destiﾐaIe „PráIheňsko a Pošuﾏavíさ   
a je partﾐereﾏ Celostátﾐí sítě pro veﾐkov v Jihočeskéﾏ kraji. 
 

 
な.ね  Členství v MAS 

Čleﾐeﾏ MA“ se ﾏůže stát každá f┞ziIká ﾐeHo právﾐiIká osoHa, která sídlí či půsoHí v regionu 

úzeﾏﾐí půsoHﾐosti MA“ a která souhlasí se staﾐovaﾏi a Iíli MA“. Čleﾐové jsou přijíﾏáﾐi ﾐa 
základě přihlášk┞. O přijetí čleﾐa rozhoduje Valﾐá hroﾏada spolku. 
Počet čleﾐů MA“ k 31. 12. 2017 -  44  

http://www.vodnanskaryba.eu/
mailto:masvodryba@centrum.cz
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V roce 2018 H┞li dva zájeﾏIi o vstup do MA“ Valﾐou hroﾏadou přijati, ヲ čleﾐové z MAS 

vystoupili. 

Veřejﾐý sektor – ヱヶ čleﾐů  
“oukroﾏý sektor - ヲΒ čleﾐů, z tohoto počtu je ヱヶ podﾐikatelskýIh suHjektů, ヱヰ ﾐeziskovýIh 

orgaﾐizaIí ふNNOぶ a ヲ FO ふaktivﾐí oHčaﾐéぶ.  
な.の Zájmové skupiny v rámci CLLD 

Čleﾐové H┞li ﾐa základě svýIh žádostí zařazeﾐi do ﾐásledujíIíIh zájﾏovýIh skupiﾐ: 
1. Veřejﾐý rozvoj 
2. “polečﾐé aktivit┞ oHIí 
3. Turistika, Iestovﾐí ruIh a služH┞ s tíﾏ spojeﾐé 

4. )eﾏědělství, lesﾐiItví 
5. Volﾐý čas, sport, kultura, ekologie a ostatﾐí 
6. Vzděláváﾐí, oHlast soIiálﾐí, zdravotﾐí a Iírkevﾐí  
7. Ostatﾐí podﾐikatelská čiﾐﾐost 

 

MA“ Vodňaﾐská r┞Ha ﾏá svoji strukturu s jasﾐě v┞ﾏezeﾐýﾏi koﾏpeteﾐIeﾏi určeﾐou ve 
staﾐováIh, které H┞l┞ ﾐaposled┞ aktualizováﾐ┞ ke dﾐi ヱン. Β. ヲヰヱヵ. “taﾐov┞ jasﾐě určují 
pravidla a je z ﾐiIh zřejﾏé, kdo za Io odpovídá.  
 

な.は Orgány MAS 

な.は.な Valná hromada  
Subjekt )ástupIe Sídlo, adresa 

PhDr. Aleﾐa Cepáková  A. Cepáková Vodňaﾐ┞, Šuﾏavská ヱヰΓン 

Jiří Vaﾐěček J. Vaﾐěček Paseky 32 

Jiří “voHoda  J. Svoboda ŠtětiIe ヴヵ 

)deﾐěk Vituj Z. Vituj Chrastiny 18 

Agro, družstvo )áhoří a. s.  Iﾐg. V. Kaﾐěra Dolﾐí )áhoří ヵ, )áhoří 
Pekařství a Iukrářství Kodádek s. r. 
o. 

M. Kodádek Vodňaﾐ┞, Mokrého ヱヶヶ 

Petr Prášek P. Prášek Vodňaﾐ┞, Heritesova 81 

POHIP z.s. M. JestřáHová Chrastiny 69 

Včelařský spolek APICENTRUM  
V)DĚLÁVÁNÍ V. Jakše z.s. 

J. Rotbauer Protivíﾐ, Husova ンヱΓ 

FROV Jihočeské uﾐiverzit┞  Č. 
BudějoviIe 

Ing. M. Hojdekr Vodňaﾐ┞, )átiší ΑヲΒ 

Město Vodňaﾐ┞ V. Heřﾏaﾐ (od 

říjﾐa ヲヰヱΒ M. 
Něﾏečekぶ 

Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. “voHod┞ ヱΒ 

Město Protivíﾐ J. Hlaváč Protivíﾐ, Masar┞kovo ﾐáﾏ. ヱヲΒ 

Obec Drahonice V. Vokáč Drahonice 100 

OHeI “kál┞ P. Poláčková “kál┞ ヶヱ 

OHeI RažiIe R. Haﾐusová RažiIe ΓΒ 

OHeI Tálíﾐ J. Študeﾐtová Tálíﾐ ヱヱ 

DSO Blanicko-Otavského regioﾐu M. Lang, od 

říjﾐa ヲヰヱΒ M. 
Protivíﾐ, Masar┞kovo ﾐáﾏ. ヱヲΒ 



5 
 

LaIkovičová 

DSO mezi Vltavou a Otavou P. Kápl Horﾐí )áhoří Β 

OHeI Bílsko Iﾐg. J. Kulík Bílsko ンヴ 

Agro Vodňaﾐ┞ a. s. Ing. J. Faktor Vodňaﾐ┞, ČíčeﾐiIká ヱヱΓヲ 

Český r┞Hářský svaz MO Bavorov M. Fenc Bavorov, Na sídlišti ヴΓヴ 

“družeﾐí rodičů a přátel dětí a 
škol┞ Bavorov 

Iﾐg. L. Kulíková Bavorov, Ke koupališti ンンヲ 

OHeI ČíčeﾐiIe R. Regálová ČíčeﾐiIe ΑΓ 

o.s. Doﾏov U vlaštoviček R. K. )ajfertová Vodňaﾐ┞, U starýIh stodol 188 

OHeI Haráčﾐíků Vodňaﾐ┞ J. Šikl Vodňaﾐ┞, Havlíčkova ヴンΒ 

o.s. Putiﾏáček P. KeIlík Putim 37 

Město a veﾐkov z.s. V. Bezděkovský Vodňaﾐ┞, PalaIkého ヱヲンヱ 

OHeI Krajﾐíčko H. Krsová Krajﾐíčko ヵ 

OHeI “tožiIe F. Marek “tožiIe ヶン 

OkrašlovaIí spolek Podhorák L. Zagata Dolﾐí Novosedl┞ ヶ 

Karel Křišťaﾐ K. Křišťaﾐ Lidmovice 2 

Karel )íka K. )íka Heřﾏaň ΓΑ 

OHeI Heřﾏaň J. Matoušková Heřﾏaň ヱヰヱ 

Obec Albrechtice nad Vltavou M. Ušatý Albrechtice nad Vltavou 79 

AsoIiaIe soukroﾏého zeﾏědělství M. Loutchan Nádražﾐí ヱΓΒΒ, Písek 

Obec Putim P. Matouš Putim 198 

Iﾐg. Blaﾐka V┞kusová, C“I. Iﾐg. B. V┞kusová T┞ršova ヲΑン, Vodňaﾐ┞ 

A MANO s.r.o. Ing. V. Prokop Drahonice 15 

Jiří Kůs J. Kůs Výstavﾐí ヱヰンヴ, Vodňaﾐ┞ 

Iﾐg. Jitka )aIhová Iﾐg. J. )aIhová Tálíﾐ ヶヲ 

Martin Lang M. Lang Žďár ヵヵ 

VáIlav Heřﾏaﾐ V. Heřﾏaﾐ Vodňaﾐ┞, PalaIkého ヱヲンヱ 

Josef Ciboch J. Ciboch Vrcovice 6 

Farﾏa Hladﾐá H. Krippﾐerová Hladﾐá ヱΒ, AlHreIhtiIe ﾐad 
Vltavou 

 
Jedﾐáﾐí Valﾐé hroﾏad┞ se koﾐalo ve dﾐeIh 10. 5. 2018, 11. 9. 2018 a 4. 12. 2018 .                                            

な.は.に Programový výbor  
Subjekt )ástupIe Sídlo, adresa 

PhDr. Aleﾐa Cepáková   PhDr. A. Cepáková Vodňaﾐ┞, Šuﾏavská ヱヰΓン 

Město Vodňaﾐ┞ – do 4. 12. 2018 V. Heřﾏaﾐ Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. “voHod┞ ヱΒ 

Agro Vodňaﾐ┞ a. s. Ing. J. Faktor Vodňaﾐ┞, ČíčeﾐiIká ヱヱΓヲ 

OHeI Heřﾏaň BI. J. Matoušková Heřﾏaň ヱヰヱ 

POHIP z.s. M. JestřáHová Chrastiny 69 

Pekařství a Iukrářství Kodádek s. 
r. o. 

M. Kodádek Vodňaﾐ┞, Mokrého ヱヶヶ 

Město a veﾐkov z.s. V. Bezděkovský Vodňaﾐ┞, PalaIkého ヱヲンヱ 

Obec Tálíﾐ J. Študeﾐtová Tálíﾐ ヱヱ 

DSO mezi Vltavou a Otavou P. Kápl Horﾐí )áhoří Β 

VáIlav Heřﾏaﾐ – od 4. 12. 2018 V. Heřﾏaﾐ Vodňaﾐ┞, PalaIkého ヱヲンヱ 
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Prograﾏový výHor jedﾐal ve dﾐeIh: ヲヵ. ヱ. ヲヰヱΒ ふン jedﾐáﾐíぶ, ヱヵ. ヵ. ヲヰヱΒ, ヱヲ. ヶ. ヲヰヱΒ, ン. Α. 

2018 ふヲ jedﾐáﾐíぶ, ヲヶ. Α. ヲヰヱΒ, ヱヶ. Β. ヲヰヱΒ, ヲΑ. Γ. ヲヰヱΒ, ンヰ. ヱヰ. ヲヰヱΒ ふヲ jedﾐáﾐíぶ a ヴ. ヱヲ. ヲヰヱΒ.  
 
ヱ.ヶ.ン Předseda MAS 
Předseda je statutárﾐíﾏ orgáﾐeﾏ spolku, ﾐaplňuje rozhodﾐutí Prograﾏového výHoru a 
zastupuje spolek ﾐaveﾐek, jedﾐá jeho jﾏéﾐeﾏ a rozhoduje o HěžﾐýIh záležitostech spolku. 

V roce 2018 H┞la předsedk┞ﾐí spolku PhDr. Aleﾐa Cepáková. 
 

ヱ.ヶ.ヴ VýHěrová koﾏise 
V roce 2018 proHěhla volHa čleﾐů VýHěrové koﾏise.  )voleﾐi H┞li: 
Subjekt )ástupIe Sídlo, adresa 

DSO Blanicko-Otavského 
regionu  

M. Lang (do 4. 12. 2018) 

Mgr. M. LaIkovičová ふod ヴ. ヱヲ. 
2018) 

Protivíﾐ, Masar┞kovo 
ﾐáﾏ. ヱヲΒ 

OHeI “kál┞ P. Poláčková “kál┞ ヶヱ 

Petr Prášek P. Prášek Vodňaﾐ┞, Heritesova Βヱ 

)deﾐěk Vituj Z. Vituj Chrastiny 18 

OHeI ČíčeﾐiIe R. Regálová ČíčeﾐiIe ΑΓ 

Včelařský spolek  
APICENTRUM  

V)DĚLÁVÁNÍ V. Jakše z.s. 

J. Rotbauer Protivíﾐ, Husova ンヱΓ 

Agro, družstvo )áhoří a. 
s.  – do 4. 12. 2018 

Iﾐg. V. Kaﾐěra Dolﾐí )áhoří ヵ, )áhoří 

Martin Lang – od 4. 12. 

2018 

M. Lang Žďár ヵヵ 

 
VýHěrová koﾏise v roce 2018 hodnotila projekty z ﾐásledujíIíIh OperačﾐíIh prograﾏů: 
 

Program rozvoje venkova: 
ヲ. Výzva 

Fiche č. Β Iﾐvestice do zeﾏědělských podﾐiků 

Počet přijatýIh žádostí: 10 

Počet podpořeﾐýIh projektů: 3 

Celková výše podpor┞: ヲ 034 000,- Kč 

 

Fiche č. Α Zpracováﾐí a uváděﾐí ﾐa trh zeﾏědělských produktů 

Počet přijatýIh žádostí: 3 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ン 

Celková výše podpor┞: Αヴヵ 000,- Kč 

 

Fiche č. ヶ Lesﾐická iﾐfrastruktura 

Počet přijatýIh žádostí: 1 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヱ 

Celková výše podpory: 1 611 684,- Kč 
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Fiche č. ヵ Posíleﾐí rekreačﾐí fuﾐkce lesa 

Počet přijatýIh žádostí: 1 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヱ 

Celková výše podpor┞: ンΓヰ 000,- Kč 

 

Fiche č. ヴ Iﾐvestice do lesﾐických techﾐologií 
Počet přijatýIh žádostí: 1 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヱ 

Celková výše podpor┞: ヱ 975 000,- Kč 

 

ン. Výzva 

Fiche č. ヶ Lesﾐická iﾐfrastruktura 

Počet přijatýIh žádostí: 1 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヱ 

Celková výše podpor┞: ン 390 793,- Kč 

ふpozﾐ. adﾏiﾐistraIe žádosti Hyla S)IF ukoﾐčeﾐaぶ 
 

Fiche č. ヵ Posíleﾐí rekreačﾐí fuﾐkce lesa 

Počet přijatýIh žádostí: 3 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ン 

Celková výše podpor┞: 6 000 000,- Kč 

 

Fiche č. ヴ Iﾐvestice do lesﾐických techﾐologií 
Počet přijatýIh žádostí: 1 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヱ 

Celková výše podpory: 80 489,- Kč 

ふpozﾐ. adﾏiﾐistraIe žádosti Hyla S)IF ukoﾐčeﾐaぶ 
 

Operačﾐí prograﾏ )aﾏěstﾐaﾐost 
ヱ. Výzva   
Opatřeﾐí Prorodiﾐﾐá opatřeﾐí I 
Počet přijatýIh žádostí: 2 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヰ 

ヱ. žádost nesplnila podﾏíﾐk┞ věIﾐého hodﾐoIeﾐí   
2. žádost – žadatel od žádosti odstoupil 
Celková výše podpor┞: ヰ 

 

Opatřeﾐí Řešeﾐí lokálﾐí ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti I 
Počet přijatýIh žádostí: 2 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヱ 

ヱ žádost zařazeﾐa do zásoHﾐíku projektů. 
Celková výše podpor┞: ヵ 673 105,- Kč 

 

ヲ. Výzva 

Opatřeﾐí SoIiálﾐí podﾐikáﾐí I 
Počet přijatýIh žádostí: ヱ 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヱ 
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Celková výše podpor┞: ヱ 134 640,- Kč 

 

ン. Výzva 

Opatřeﾐí SoIiálﾐí služHy, ﾐávazﾐé služHy a koﾏuﾐitﾐí Ieﾐtra I 
Počet přijatýIh žádostí: 2 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヱ 

ヱ žádost ﾐesplﾐila podﾏíﾐk┞ věIﾐého hodﾐoIeﾐí 
Celková výše podpor┞: ヱ ヴヲヱ 145,- Kč 

 

Iﾐtegrovaﾐý regioﾐálﾐí operačﾐí prograﾏ 
ヱ. Výzva 

Opatřeﾐí Rozvoj iﾐfrastruktury pro zlepšeﾐí dostupﾐosti a zkvalitﾐěﾐí soIiálﾐíIh služeH 

Počet přijatýIh žádostí: ヲ 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヲ 

Celková výše podpor┞: ヱ 149 096,- Kč 

 

ヲ. Výzva 

Opatřeﾐí SoIiálﾐí podﾐikáﾐí 
Počet přijatýIh žádostí: ヱ 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヱ 

Celková výše podpor┞: Γンヰ Βヵヰ,- Kč 

 

ン. Výzva 

Opatřeﾐí Bezpečﾐá doprava – přestupﾐí terﾏiﾐály 

Počet přijatýIh žádostí: ヰ 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヰ 

 

ヴ. Výzva 

Opatřeﾐí Iﾐfrastruktura pro vzděláváﾐí a Ieloživotﾐí učeﾐí – rozvoj infrastruktury v oblasti 

středﾐího a vyššího odHorﾐého vzděláváﾐí 
Počet přijatýIh žádostí: ヱ 

Počet podpořeﾐýIh projektů: ヱ 

Celková výše podpory: 4 976 ΓヵΑ,ヶヴ Kč 

1.6.6 MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor 
Čleﾐové: 
Subjekt )ástupIe Sídlo, adresa 

A MANO s.r.o. Ing. V. Prokop Drahonice 15 

OHeI Haráčﾐíků Vodňaﾐ┞ J. Šikl Vodňaﾐ┞, Havlíčkova ヴンΒ 

o.s. Putiﾏáček Mgr. P. Matouš Putim 37 

OHeI Krajﾐíčko H. Krsová (do 4.12. 2018) 

V. PíIha ふod ヴ. ヱヲ. ヲヰヱΒぶ 
Krajﾐíčko ヵ 

Český r┞Hářský svaz MO 
Bavorov 

M. Fenc Bavorov, Na sídlišti ヴΓヴ 

 

V roce 2018 proHěhlo jedﾐáﾐí MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru dﾐe 31. 10. 2018. 
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な.ば Kancelář MAS 
1.7.1 Organigram MAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.7.2 )aﾏěstﾐaﾐIi MAS v roce 2018: 

PhDr. Aleﾐa Cepáková, předsedk┞ﾐě MA“, vedouIí zaﾏěstﾐaﾐeI zodpovědﾐý za realizaIi 
“CLLD, projektová ﾏaﾐažerka PRV, aﾐiﾏátorka CLLD 

Iﾐg. Moﾐika KadleIová, fiﾐaﾐčﾐí ﾏaﾐažerka, projektová ﾏaﾐažerka OP )aﾏěstﾐaﾐost – do 

30. 4. 201Β a ﾐásledﾐě od ヱヶ. ヱヱ. ヲヰヱΒ 

Kristýﾐa Kovářová, od Α. ヵ. ヲヰヱΒ do ンヱ. ヱヲ. ヲヰヱΒ, projektová ﾏaﾐažerka OP )aﾏěstﾐaﾐost  

Iﾐg. Jaroslav “tluka, projektový ﾏaﾐažer  IROP, aﾐiﾏátor CLLD do 30. 4. 2018 

Iﾐg. BI. Jitka Rojíková, od ヱ. ヵ. ヲヰヱΒ projektová ﾏaﾐažerka IROP, aﾐiﾏátorka OP VVV 

BI. MiIhaela Krpalová, Vodňaﾐský dětský kluH R┞Hka od ヱ. ヶ. ヲヰヱΒ do ンヱ. ヱヰ. ヲヰヱΒ 

BI. Haﾐa Vavrušková, Vodňaﾐský dětský kluH R┞Hka od ヱ. ヶ. ヲヰヱΒ  
Šárka )ahradﾐíčková, Vodňaﾐský dětský kluH R┞Hka od ヱ. Γ. ヲヰヱΒ 

BI. Jitka Egertová – účetﾐí, fiﾐaﾐčﾐí ﾏaﾐažerka, praIuje pro MA“ jako O“VČ 

Marie ČáHelková – provozﾐí zaﾏěstﾐaﾐeI ふúklidぶ  
2. REALIZACE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ( SCLLD) 

 

ヲ.ヱ ProIes hodﾐoIeﾐí a sIhvalováﾐí  SCLLD 

 
“trategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého ﾏístﾐího rozvoje ふdále jeﾐ „“CLLDさぶ H┞la ŘO sIhváleﾐa 
v červeﾐIi ヲヰヱΑ. 
 

ヲ.ヲ Přehled a zaﾏěřeﾐí operačﾐíIh prograﾏů oHsažeﾐýIh v SCLLD  
 

Iﾐtegrovaﾐý regioﾐálﾐí operačﾐí prograﾏ ふIROPぶ 
AlokaIe MA“ pro IROP ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ+:   29 477 ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Opatřeﾐí “CLLD pro IROP: 
ヱ. Bezpečﾐá doprava - 6 779 Αヱヰ,ヰヰ Kč 

ヲ. “oIiálﾐí začleňováﾐí a soIiálﾐí služH┞ - 12 969 ΒΒヰ,ヰヰ Kč 

Provozﾐí praIovﾐík VedouIí zaﾏěstﾐaﾐeI  
Maﾐažer PRV, aﾐiﾏátor CLLD 

Maﾐažer IROP 

Aﾐiﾏátor OP VVV 

Maﾐažer OP )aﾏěstﾐaﾐost 

Fiﾐaﾐčﾐí ﾏaﾐažer OP 

Účetﾐí, fiﾐaﾐčﾐí 
ﾏaﾐažer MAS 

Vodňaﾐský dětský kluH 
Rybka 
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ン. “oIiálﾐí podﾐikáﾐí - 884 ンヱヰ,ヰヰ Kč 

ヴ. Iﾐfrastruktura pro vzděláváﾐí a Ieloživotﾐí učeﾐí - Β Βヴンヱヰヰ,ヰヰ Kč 

Podpora žadatelů z IROP – čerpáﾐí v r. 2018: 7 056 903,64 Kč 

 

 
Program rozvoje venkova (PRV) 

AlokaIe MA“ pro PRV ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ+: 23 145 ΒンΓ,ヰヰ Kč 

Fiche SCLLD pro PRV: 

ヱ. IﾐvestiIe do zeﾏědělskýIh podﾐiků - 4 629 ヱヶΑ,Βヰ Kč 

ヲ. )praIováﾐí a uváděﾐí ﾐa trh zeﾏědělskýIh produktů - 3 ヴΑヱ ΒΑヵ,Βヵ Kč 

ン. LesﾐiIká iﾐfrastruktura - 5 555 ヰヰヱ,ンヶ Kč 

ヴ. IﾐvestiIe do lesﾐiIkýIh teIhﾐologií - 3 008 ΓヵΓ,ヰΑ Kč 

ヵ. Posíleﾐí rekreačﾐí fuﾐkIe lesa - 6 ヴΒヰ Βンヴ,Γヲ Kč 

ヶ. Projekt┞ spolupráIe - 1 ヱヰヴ ンヴヲ,ヰヰ Kč 

Podpora žadatelů z Programu rozvoje venkova – čerpáﾐí v r. 2018: 12 755 684,- Kč 

 

Operačﾐí prograﾏ )aﾏěstﾐaﾐost ふOP )ぶ 
Alokace MAS pro OP Z ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ+: 14 183 ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Opatřeﾐí “CLLD pro OP ):  
ヱ. Řešeﾐí lokálﾐí ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti - 5 673 ヲヰヰ,ヰヰ Kč 

2. Podpora soIiálﾐího začleňováﾐí a soIiálﾐíIh služeH - 4 254 Γヰヰ,ヰヰ Kč 

ン. “oIiálﾐí podﾐikáﾐí - 1 134 ヶヴヰ,ヰヰ Kč 

4. Prorodiﾐﾐá opatřeﾐí oHIí a dalšíIh aktérů ﾐa ﾏístﾐí úrovﾐi - 3 120 ヲヶヰ,ヰヰ Kč 

Podpora žadatelů z OP )aﾏěstﾐaﾐost – čerpáﾐí v r. 2018: 8 228 890,- Kč 

 

V roIe ヲヰヱΒ čiﾐila Ielková podpora žadatelů ヲΒ 041 ヴΑΑ,ヶヴ Kč. 
 
V ráﾏIi realizaIe “CLLD poﾏáhá MA“ ﾏateřskýﾏ a základﾐíﾏ školáﾏ s předkládáﾐíﾏ žádostí 
o podporu zjedﾐodušeﾐýIh projektů z výzv┞ OP VVV ふMŠMTぶ. 
Cíleﾏ výzv┞ je podpořit ﾏateřské, základﾐí a základﾐí uﾏěleIké škol┞ a školská zařízeﾐí pro 
zájﾏové vzděláváﾐí ふstřediska volﾐého času, školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí kluH┞ぶ forﾏou projektů 
zjedﾐodušeﾐého v┞kazováﾐí. 
Aktivit┞ jsou zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa osoHﾐostﾐě profesﾐí rozvoj pedagogů prostředﾐiItvíﾏ dalšího 
vzděláváﾐí pedagogiIkýIh praIovﾐíků, vzájeﾏﾐého setkáváﾐí a sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů a 
odHorﾐíků z pra┝e, ﾐa poﾏoI školáﾏ a školskýﾏ zařízeﾐíﾏ pro zájﾏové vzděláváﾐí při 
společﾐéﾏ vzděláváﾐí dětí/žáků/studeﾐtů, a to ﾏožﾐostí persoﾐálﾐího posíleﾐí o školﾐího 

asisteﾐta, školﾐího ps┞Ihologa, speIiálﾐího pedagoga, soIiálﾐího pedagoga, příp. Ihůvu v 
ﾏateřské škole. Dále jsou podporováﾐ┞ e┝trakurikulárﾐí aktivit┞, spolupráIe s rodiči dětí a 
žáků, kariérové poradeﾐství žáků a aktivit┞ rozvíjejíIí ﾏetod┞ výuk┞ s v┞užitíﾏ ICT. 
 

3.  PROJEKTY MAS 

 
3.1 Koﾏuﾐitﾐí pláﾐ soIiálﾐíIh služeH ORP Vodňaﾐy 
Projekt je zaﾏěřeﾐ ﾐa udržeﾐí proIesu pláﾐováﾐí soIiálﾐíIh služeH ﾐa úzeﾏí “O ORP 
Vodňaﾐ┞ a ﾐa v┞praIováﾐí aktuálﾐího pláﾐu. Navazuje ﾐa předIhozí proIes┞ pláﾐováﾐí, ve 
kterýIh H┞l posledﾐí středﾐědoHý pláﾐ zpraIováﾐ ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ-ヲヰヱΑ. Pláﾐ ﾐa další oHdoHí 



11 
 

poﾏůže zajistit fuﾐgováﾐí sítě potřeHﾐýIh soIiálﾐíIh služeH. Při realizaIi projektu Hude 

v┞užita ﾏetoda koﾏuﾐitﾐího pláﾐováﾐí. 
Cíleﾏ projektu je podpora soIiálﾐího začleňováﾐí soIiálﾐě v┞loučeﾐýIh osoH a osoH 
ohrožeﾐýIh soIiálﾐíﾏ v┞loučeﾐíﾏ Iestou zajištěﾐí dostupﾐosti kvalitﾐíIh soIiálﾐíIh služeH a 
podpora iﾐforﾏovaﾐosti IílovýIh skupiﾐ o soIiálﾐíIh služHáIh v úzeﾏí “O ORP Vodňaﾐ┞. 
Výstupeﾏ projektu je v┞praIováﾐí akčﾐího pláﾐu soIiálﾐíIh služeH pro r. ヲヰヱΓ a 
středﾐědoHého pláﾐu ヲヰヲヰ – ヲヰヲヲ tak, aH┞ soIiálﾐí služH┞ odpovídal┞ skutečﾐýﾏ potřeHáﾏ 
oH┞vatel ORP Vodňaﾐ┞, aH┞ fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ H┞l┞ v┞užit┞ efektivﾐě a aH┞ jejiIh 
v┞ﾐakládáﾐí H┞lo ﾏa┝iﾏálﾐě traﾐspareﾐtﾐí. 
Terﾏíﾐ realizaIe projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019. 

Rozpočet projektu: 2 000 ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

)droje fiﾐaﾐIováﾐí: Projekt je fiﾐaﾐIováﾐ z OP )aﾏěstﾐaﾐost. 
Výše dotaIe: 100% 

 

3.2. Provozﾐí a aﾐiﾏačﾐí výdaje MAS Vodňaﾐská ryHa 
Projekt Provozﾐí a aﾐiﾏačﾐí výdaje MA“ Vodňaﾐská r┞Ha je projekteﾏ adﾏiﾐistrativ┞ a 
aﾐiﾏaIe ﾏístﾐí akčﾐí skupiﾐ┞ zajišťujíIíﾏ proIes┞ řízeﾐí, prováděﾐí a orgaﾐizaIe 
adﾏiﾐistrativﾐíIh postupů, realizaIi aﾐiﾏačﾐíIh aktivit, hodﾐoIeﾐí čiﾐﾐosti ﾏístﾐí akčﾐí 
skupiﾐ┞ a forﾏ┞ spolupráIe ﾏezi ﾏístﾐíﾏi akčﾐíﾏi skupiﾐaﾏi ﾐa ﾐárodﾐí a ﾏeziﾐárodﾐí 
úrovﾐi prostředﾐiItvíﾏ “trategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého ﾏístﾐího rozvoje ふdále jeﾐ “CLLDぶ 
„Lidé veﾐkovu, veﾐkov lideﾏさ ﾐa oHdoHí ヲヰヱ4–2020. 
Hlavﾐíﾏ Iíleﾏ projektu je zajistit úspěšﾐou a hladkou realizaIi “CLLD MA“ Vodňaﾐská r┞Ha, 
z.s. prostředﾐiItvíﾏ jedﾐozﾐačﾐě defiﾐovaﾐé orgaﾐizačﾐí struktur┞ a ﾐastaveﾐí 
rozhodovaIíIh a koﾐtrolﾐíIh ﾏeIhaﾐisﾏů, včetﾐě zajištěﾐí ﾐezH┞tﾐé propagaIe a puHliIit┞ 
čiﾐﾐosti ﾏístﾐí akčﾐí skupiﾐ┞, podpor┞ a posilováﾐí ﾏístﾐího partﾐerství a realizaIe 
spolupráIe uvﾐitř MA“, dále pak ﾐa ﾐárodﾐí i ﾏeziﾐárodﾐí úrovﾐi, to vše za účeleﾏ zvýšeﾐí 
kvalit┞ života ve veﾐkovské oHlasti a aktivizaIe ﾏístﾐího poteﾐIiálu. Jde o zajištěﾐí aktivit 
souvisejíIíIh s určeﾐíﾏ potřeH úzeﾏí, které povedou k řešeﾐí lokálﾐíIh proHléﾏů, v┞užití 
poteﾐIiálu a ﾐaplňováﾐí potřeH úzeﾏí v podoHě lepší dostupﾐosti škol, zaﾏěstﾐáﾐí a jiﾐýIh 
služeH, zvýšeﾐí zaﾏěstﾐaﾐosti v úzeﾏí, zlepšeﾐí životﾐího prostředí aj.  
Výsledkeﾏ projektu je koﾏple┝ﾐí zajištěﾐí provozﾐíIh čiﾐﾐostí MA“ Vodňaﾐská r┞Ha, z.s. za 

účeleﾏ ﾐaplňováﾐí Iílů a priorit “CLLD, včetﾐě evaluaIe a ﾏoﾐitoriﾐgu, zejﾏéﾐa 
prostředﾐiItvíﾏ v┞hlašováﾐí výzev k příjﾏu žádostí o podporu, prováděﾐí hodﾐoIeﾐí a 
výHěru projektů v úzeﾏí spolufiﾐaﾐIovaﾐýIh z Iﾐtegrovaﾐého regioﾐálﾐího operačﾐího 
prograﾏu, Prograﾏu rozvoje veﾐkova, Operačﾐího prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost a Operačﾐího 
prograﾏu Výzkuﾏ, vývoj a vzděláváﾐí, včetﾐě prováděﾐí koﾐtrol┞ realizovaﾐýIh projektů, 
zajištěﾐí aﾐiﾏaIe “CLLD, zejﾏéﾐa prostředﾐiItvíﾏ propagačﾐíIh aktivit a seﾏiﾐářů pro 
žadatele a příjeﾏIe, prováděﾐí aﾐiﾏaIe škol a školskýIh zařízeﾐí v Operačﾐíﾏ prograﾏu 
Výzkuﾏ, vývoj a vzděláváﾐí. 
Terﾏíﾐ realizaIe projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2023 

Rozpočet projektu: 10 108 775,27 Kč 

)droje fiﾐaﾐIováﾐí: Projekt je fiﾐaﾐIováﾐ Evropskou uﾐií prostředﾐiItvíﾏ Iﾐtegrovaﾐého 
regioﾐálﾐího operačﾐího prograﾏu. 
Výše dotaIe: 95% 

 
ン.ン Vodňaﾐský dětský kluH RyHka 
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Projekt Vodňaﾐský dětský kluH "R┞Hka" ﾏá za Iíl podporu rodičů z Vodňaﾐ a okolﾐíIh oHIí ve 
slaďováﾐí praIovﾐího a rodiﾐﾐého života, v ﾐávratu ﾐa trh práIe či v setrváﾐí ﾐa trhu práIe, 
prostředﾐiItvíﾏ doplﾐěﾐí kapaIit┞ školﾐí družiﾐ┞ v oHlasti péče o děti ヱ. stupﾐě )Š v doHě 
ﾏiﾏo v┞učováﾐí. RealizaIe projektu poﾏůže zároveň pečovat o dětí ヱ. stupﾐě )Š po 
ukoﾐčeﾐí školﾐího v┞učováﾐí a v oHdoHí prázdﾐiﾐ tak, aH┞ rodiče ﾐeﾏěli potíže ve svéﾏ 
zaﾏěstﾐáﾐí ﾐeHo se ﾏohli do praIovﾐího proIesu zapojit. 
Cíleﾏ projektu je v┞Hudováﾐí a provozováﾐí dětského kluHu s kapaIitou ヴヵ dětí s doprovody 

ﾐa kroužk┞ a jiﾐé zájﾏové aktivit┞ ふve školﾐíﾏ roIe v praIovﾐíIh dﾐeIhぶ a příﾏěstské 
ﾐepoH┞tové táHor┞ o prázdﾐiﾐáIh s vizí poﾏoIi sladit rodiﾐﾐý a praIovﾐí život, v┞loučit 
oHav┞ rodičů, že kvůli péči o děti přijdou o své zaﾏěstﾐáﾐí, podpořit časovou flexibilitu 

rodičů, ﾐeHoť výrazﾐé proIeﾐto rodičů dětí ve věku žáků ヱ. stupﾐě )Š ﾐa Vodňaﾐsku řeší 
zajištěﾐí péče o své děti hlavﾐě v pozdějšíIh odpoledﾐíIh hodiﾐáIh a o prázdﾐiﾐáIh. Jedﾐá se 
předevšíﾏ o zaﾏěstﾐaﾐé rodiče dojíždějíIí za praIí, zaﾏěstﾐaﾐIe ve sﾏěﾐﾐéﾏ provozu ﾐeHo 
praIujíIí rodiče dětí, kterýﾏ ﾐev┞hovuje provozﾐí doHa školﾐíIh družiﾐ, aﾐeHo děti ﾏají 
později odpoledﾐe kroužek a potřeHují ﾐěkde strávit čas ﾏezi koﾐIeﾏ v┞učováﾐí a začátkeﾏ 
kroužku. Dětský kluH ﾏůže poﾏoIi v┞řešit praI. rodičůﾏ proHléﾏ, jak zajistit péči o jejiIh 
děti. Dík┞ dětskéﾏu kluHu a příﾏěstskýﾏ táHorůﾏ s provozﾐí doHou do pozdﾐíIh 
odpoledﾐíIh hodiﾐ dojde u rodičů dětí k ﾐavýšeﾐí počtu úvazků, resp. ﾐavýšeﾐí částečﾐýIh 
úvazků z důvodu zvýšeﾐí časové fle┝iHilit┞.  
Priﾏárﾐíﾏ Iíleﾏ projektu je tak zvýšit zaﾏěstﾐavatelﾐost rodičů s ﾏalýﾏi dětﾏi ve 
VodňaﾐeIh a okolﾐíIh oHIíIh, ze kterýIh děti do )Š dojíždějí a zároveň přispět ke  sladěﾐí 
soukroﾏého a praIovﾐího života rodiﾐ tíﾏ, že projekt ﾐaHídﾐe rodičůﾏ kvalitﾐí péči o děti v 
praIovﾐí dﾐ┞ ve školﾐíﾏ roIe v časeIh od ヱヲ.ヰヰ hodiﾐ do ヱΒ.ヰヰ hodiﾐ a o prázdﾐiﾐáIh od Α 
do ヱΑ hod. Projekt a jeho ン aktivit┞ uﾏožﾐí v┞koﾐávat rodičůﾏ, předevšíﾏ ﾏatkáﾏ, práIi ﾐa 
plﾐý úvazek, uﾏožﾐí jiﾏ také dojíždět do práIe. Posk┞tﾐeﾏe jiﾏ jedﾐak faktiIkou péči o 
jejiIh děti a také ps┞IhiIkou podporu, že je o jejiIh děti doHře postaráﾐo. )aﾏěstﾐaﾐí rodiče 
se pak Hudou ﾏoIi v klidu věﾐovat svýﾏ zaﾏěstﾐáﾐíﾏ Hez oﾏezeﾐí. Uspokojivé zaﾏěstﾐáﾐí 
rodičů ﾏůže vést k lepšíﾏ vztahůﾏ v rodiﾐě, fiﾐaﾐčﾐí staHilitě a posléze sladěﾐí rodiﾐﾐého a 
praIovﾐího života. 
Terﾏíﾐ realizaIe projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021. 

Rozpočet projektu: 7 464 172,8ヰ Kč 

)droje fiﾐaﾐIováﾐí: Projekt je fiﾐaﾐIováﾐ z OP )aﾏěstﾐaﾐost. 
Výše dotaIe: 100% 

ン.ヴ Uﾐiverzita třetího věku ヵヰ+ 
Univerzita třetího věku ふUンVぶ je aktivita s již víIe jak dvaIetiletou historií. V současﾐé doHě 
proHíhá v růzﾐýIh podoHáIh ﾐa téﾏěř všeIh českýIh uﾐiverzitáIh. Uvádí se, že Ielkově je 
ﾐaHízeﾐo víIe jak čt┞ři sta růzﾐýIh vzdělávaIíIh prograﾏů a touto forﾏou studuje v Ielé 
České repuHliIe asi ヲヰ ヰヰヰ seﾐiorů. V┞soké škol┞ již tradičﾐě Uﾐiverzitu třetího věku řadí do 
ﾐaHídk┞ Ieloživotﾐího vzděláváﾐí. Uﾐiverzita třetího věku posk┞tuje dospělýﾏ a osoHáﾏ v 
pozdějšíﾏ věku všeoHeIﾐé, zájﾏové a ﾐeprofesﾐí vzděláváﾐí ﾐa v┞sokoškolské, uﾐiverzitﾐí 
úrovﾐi. Škála vzdělávaIíIh aktivit UンV je široká, rozﾏaﾐitá a vﾐitřﾐě difereﾐIovaﾐá. )ahrﾐuje 
uIeleﾐé vzdělávaIí prograﾏ┞ ふヱ-ンletéぶ, kurz┞ iﾐovačﾐí povah┞ s edukaIí v oHlasti ﾐovýIh 
teIhﾐologií, koﾐverzačﾐí jaz┞kové kurz┞, aktivit┞ ﾐa podporu f┞ziIké a ps┞IhiIké koﾐdiIe, 
prograﾏ┞ rozvíjejíIí iﾐdividuálﾐě řízeﾐé učeﾐí v seﾐiorskéﾏ věku. 
V této Ihvíli se ﾐáﾏ ﾐaskýtá jediﾐečﾐá příležitost v┞užít ﾏožﾐosti r┞Ihle se rozvíjejíIíIh 
iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií a tak jako v jiﾐýIh zeﾏíIh, zpřístupﾐit seﾐiorské 
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vzděláváﾐí Io ﾏožﾐá ﾐejvětšíﾏu okruhu zájeﾏIů a tíﾏ posk┞tﾐout stejﾐé příležitosti všeﾏ 
seﾐiorůﾏ. 
V ráﾏIi Uﾐiverzit┞ třetího věku se v roce 2018 uskutečﾐil┞ t┞to aktivit┞: 
Kurzy „České dějiﾐ┞ a jejiIh souvislostiさ a Giaﾐ Loreﾐzo Bernini – géﾐius evropského Harokaさ 
prostředﾐiItvíﾏ Virtuálﾐí uﾐiverzit┞ třetího věku ve spolupráIi s Českou zeﾏědělskou 
univerzitou v Praze. 

Kurz┞ a předﾐášk┞ se uskutečﾐil┞ v iﾐterﾐetové kavárﾐě Kulturﾐího doﾏu ve VodňaﾐeIh, 

aHsolveﾐti získali osvědčeﾐí o aHsolvováﾐí a paﾏětﾐí list┞. ヲ účastﾐíIi splﾐili staﾐoveﾐé 
podﾏíﾐk┞ pro aHsolvováﾐí proﾏoIe v Praze. 

Teﾐto projekt H┞l fiﾐaﾐčﾐě podpořeﾐ Městeﾏ Vodňaﾐ┞. 
 

ン.ヵ Seﾐiorská ﾏíle ヶヰ+ 
Přes oprávﾐěﾐost speIifiIkého zájﾏu o seﾐior┞ jako věkové skupiﾐ┞ a přes e┝isteﾐIi úkolů a 
potřeH seﾐiorského věku, jsou jedﾐotliví seﾐioři až do v┞sokého věku předevšíﾏ „saﾏi 
seHouざ a teprve pak „starýﾏi lidﾏiざ. ) toho pl┞ﾐe jak ﾐezH┞tﾐost pluralit┞ a variaHilit┞ 
seﾐiorskýIh prograﾏů, tak ﾐepřijatelﾐost jediﾐého a jedﾐotﾐého přístupu a zúžeﾐí „potřeH 
stáříざ ﾐa ﾏiﾐiﾏuﾏ. 
Lidé se dožívají důIhodového věku v doHré f┞ziIké i duševﾐí koﾐdiIi a jsou sIhopﾐi se dále 
aktivﾐě podílet ﾐa společeﾐskéﾏ děﾐí. Udržeﾐí této koﾐdiIe však v┞žaduje aktivﾐí přístup k 
životu. Jedﾐíﾏ ze způsoHů čiﾐorodého přístupu ke stáří jsou přiﾏěřeﾐé poh┞Hové aktivit┞. 
V ráﾏIi projektu “eﾐiorská ﾏíle ヶヰ+ jsﾏe připravili ヱヰ turistiIkýIh poIhodů jako pravidelﾐé 
každoﾏěsíčﾐí poh┞Hové aktivit┞ se sčítáﾐíﾏ ušlýIh kiloﾏetrů.  

Tento projekt byl fiﾐaﾐčﾐě podpořeﾐ Městeﾏ Vodňaﾐ┞. 
 

ン.ヶ Aktivﾐí život vodňaﾐskýIh seﾐiorů 
“tárﾐutí je přirozeﾐýﾏ proIeseﾏ v životě každého člověka. Lidé H┞ se ﾏěli uﾏět se stáříﾏ 
v┞rovﾐat, ale ﾐěkteří seﾐioři, kteří se špatﾐě v┞rovﾐávají se zﾏěﾐaﾏi, ﾏohou ztráIet zájeﾏ o 

seHe i o své okolí. Aktivﾐí prožití volﾐého času je pro seﾐior┞ velﾏi důležité, přiﾐáší ﾐejeﾐ 
pozitivﾐí výsledk┞ v oHlasti f┞ziIké koﾐdiIe, ale také ps┞IhiIké pohod┞. V pra┝i H┞l prokázáﾐ 
pozitivﾐí posuﾐ k delšíﾏu uIhováﾐí soHěstačﾐosti ve stáří při aktivﾐíﾏ tráveﾐí volﾐého času 
seﾐiorů. )áleží ale vžd┞ ﾐa okolﾐosteIh a t┞pu osoHﾐosti, jak se seﾐioři dokážou přizpůsoHit 
stárﾐutí.  
Projekt předpokládal orgaﾐizováﾐí těIhto volﾐočasovýIh aktivit pro seﾐior┞: 

1. Vlastivědﾐé proIházk┞ a prohlídk┞ kulturﾐíIh a teIhﾐiIkýIh paﾏátek  
2. Exkurze  

3. Předﾐášk┞ a Hesed┞  
4. Návštěv┞ divadel a koﾐIertů  
5. “eﾐiorské plaváﾐí  

Příﾐoseﾏ projektu je aktivizaIe seﾐiorů, oﾏezeﾐí poIitů osaﾏělosti, aktivﾐí způsoH tráveﾐí 
volﾐého času, setkáváﾐí s vrstevﾐík┞ apod. 
Vzhledeﾏ ke stále se zv┞šujíIíﾏu počtu seﾐiorů v populaIi tj. ke stárﾐutí oH┞vatel, je jejiIh 
aktivizaIe žádouIí a potřeHﾐá tak, aH┞ zůstali soHěstačﾐí Io ﾐejdelší doHu. 
Teﾐto projekt H┞l fiﾐaﾐčﾐě podpořeﾐ Městeﾏ Vodňaﾐ┞. 
 

ヵ. PŘÍJMY MAS 
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Hlavﾐí příjﾏ┞ spolku v┞plývají z hlavﾐí čiﾐﾐosti MA“. Příjﾏ┞ tvoří dotaIe ze zdrojů Evropské 
uﾐie či jiﾐýIh zdrojů. Další příjﾏ┞ tvoří příspěvk┞ čleﾐů a dar┞, výﾐos┞ z čiﾐﾐostí při 
ﾐaplňováﾐí Iílů spolku a výtěžk┞ z akIí.  
Na základě staﾐov a v souladu s ﾐimi a k podpoře svého posláﾐí, uskutečňovala MA“ v roce 

2018 též vedlejší čiﾐﾐost. )isk pl┞ﾐouIí z této vedlejší čiﾐﾐosti sloužil pro čiﾐﾐost MA“ včetﾐě 
správ┞ MA“.  
 

は. FINANČNÍ UKAZATELE 

ヶ.ヱ Účetﾐí uzávěrka 
Výkaz┞ jsou přílohou Výročﾐí zpráv┞. 
 
6.2 DoplňujíIí iﾐforﾏaIe k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
Přijaté ﾐeHo ﾐárokovaﾐé ﾐeiﾐvestičﾐí dotaIe 

DotaIe Město Vodňaﾐ┞                                                                                              79 ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

 
Přijaté dary 

Jihočeský kraj                                                                                                           239 687,ヰヰ Kč 

 
Přijaté čleﾐské příspěvky 

Příspěvk┞ čleﾐů MA“                                                                                                  82 ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

 
Výsledek hospodařeﾐí 
Spolek v roce 2018 hospodařil se ziskeﾏ ヱヲン ΒΑヱ,ヰヰ Kč 

 
Soudﾐí spor 

Proti spolku nebyly k datu účetﾐí uzávěrk┞ vedeﾐé soudﾐí spor┞. 
 
Události, které ﾐastaly po datu účetﾐí uzávěrky 

Nejsou zﾐáﾏ┞ žádﾐé výzﾐaﾏﾐé události, které ﾐastal┞ po rozvahovéﾏ dﾐi a které H┞ si 
v┞žádal┞ úpravu účetﾐí závěrk┞ spolku. 
 

ヶ.ン Počet zaﾏěstﾐaﾐIů 
V roce 2018 ﾏěl spolek průﾏěrﾐý evideﾐčﾐí přepočteﾐý počet zaﾏěstﾐaﾐIů ヵ,ヰ. 

 
 

ヶ.ヴ Použité účetﾐí ﾏetody 
Účetﾐí jedﾐotka vede účetﾐiItví v souladu se zákoﾐeﾏ č. ヵヶン/ヱΓΓヱ “H. o účetﾐiItví v jeho 

platﾐéﾏ zﾐěﾐí, v┞hláškou č. ヵヰヴ/ヲヰヰヲ “H. a českýﾏi účetﾐíﾏi staﾐdard┞ pro účetﾐí jedﾐotk┞, 
u kterýIh hlavﾐíﾏ předﾏěteﾏ čiﾐﾐosti ﾐeﾐí podﾐikáﾐí. 
 
ヶ.ヵ. ÚčetﾐiItví spolku 
ÚčetﾐiItví je vedeno v PC, doklad┞ jsou arIhivováﾐ┞ v šaﾐoﾐeIh v sídle spolku. 
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Poděkováﾐí  
Je ﾐaší ﾏilou poviﾐností poděkovat všeﾏ, kteří podporují aktivity MAS. Děkujeﾏe čleﾐůﾏ za 
jejich podporu čleﾐskýﾏi příspěvky i aktivﾐí praIí. Velké a upříﾏﾐé díky patří těﾏ, kteří 
oHětavě praIují ve všeIh zvoleﾐýIh orgáﾐeIh MAS. Podpora čiﾐﾐosti MAS odHorﾐíky i 
nadšeﾐIi, pro které je práIe v MAS srdečﾐí záležitostí, je pro její fuﾐgováﾐí ﾐepostradatelﾐá.  

 


