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 Zpráva hospodaření za rok 2010 

Místní akční skupina Hlučínsko o.s. 

Mírové nám. 24/23, 748 00 Hlučín 

Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2010 : 

Pokladna 1.023,--- Kč 
Běžný účet 26.848,65 Kč 
 
Příjmy :  
Přijaté bankovní úroky 13,56 Kč 
Členské příspěvky za rok 2010 95.000,--- Kč 
Vystavené faktury 3.320,--- Kč 
Dotace SZIF  561.619,--- Kč  
Dotace Euroregionu z roku 2009 103.938,83 Kč 
Půjčka 100.000,--- Kč 

Příjmy celkem 863.891,39 Kč 
 
Výdaje : 
Materiál a DHM 185.883,--- Kč 
Mzdy včetně srážek 347.521,--- Kč 
Režijní náklady na provoz kanceláře 28 005,--- Kč 
Vratka půjčky 200.000,--- Kč 

Výdaje celkem  761.409,---Kč 
 
Konečný stav finančních prostředků k 31.12.2010 : 
 
Pokladna 8.879,--- Kč 
Běžný účet 121.475,04 Kč 
 
Velké Hoštice 
Dne 7.2.2011 
 
 
                                                            Předseda MAS Hlučínsko -  Josef Teuer v.r., 
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Plán práce a rozpočtu na rok 2011 
 

             Nejdůležitější orgán našeho sdružení je 7-mi člený PV, který se bude 
scházet nepravidelně 10 – 12 x za rok především podle potřeb. Na svém jednání 
bude řešit plány a rozpočty pro následující období, stanovování kritérií 
vyhlašovaných dotačních titulů, vyhlašování dotačních titulů z programu 
LEADER, schvalovat jednotlivé termíny, projednávat přijaté žádosti, schvalovat 
vybrané projekty Výběrovou a hodnotící komisí, přijímat žádosti na proplacení a 
dále jejich kontrola. Hlavním koordinátorem je paní Quisková. Jeho členové se 
pravidelně zúčastňují jednání Krajské sítě MAS i NS MAS. Zejména na KS 
MAS se projednává celostátní hodnocení MAS, připomínkují se vyskytující 
problémy při řízení MAS, projednává se programu LEADER nastavený 
Min.Zem. apod, ale také se  připravuje Leaderfest, který bude konat v letošním 
roce ve Štramberku ve dnech 17. A 18. května. Této mezinárodní akce se 
zúčastňujeme i my a v minulém ročníků jsme měli možnost prezentace našeho 
regionu pro účastníky této akce. V letošním roce navrhujeme členské schůzi 
zajištění autobusu pro naše členy pro účast této na akci dne 17. května. 

PV zatím neplánuje žádnou jinou aktivitu mimo program LEADER, ale pokud 
mají členové návrh na nějaký program, rádi je přivítáme. Prostě jsme otevření 
návrhům členů. 

            Dalším důležitým orgánem je 3 - členná KRK, která se pravidelně 
zúčastňuje zasedání PV a mimo to se schází podle potřeb nepravidelně za 
účelem kontrol jednotlivých projektů. 

             Neméně důležitá je Hodnotící a výběrová komise, která se taktéž schází 
nepravidelně podle potřeb pro výběr projektů. 
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                                         Plán rozpočtu na rok 2011 
Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2011 : 130.447,04 Kč 
Pokladna 8.972,--- Kč 
Účet 121.475,04 Kč 

Příjmy 
Plánované příjmy ze SZIF – 3/2010 etapa 201.092,- Kč 
1/2011 a 2/2011 etapa 580.000,- Kč 
Členské příspěvky – 17 členů á 5 tis. 85,000,- Kč 

- 2 
členové 65.000,- Kč 

Příjmy celkem 931.092,-Kč 
 

Výdaje 
I. etapa (1. 1. 2011 – 30. 4. 2011) – celkem 290.000,- 
1)Studie – celkem  3.000,-  
2)Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS –celkem      5.000,- 
3)Informační opatření a propagační akce- celkem           26.000,- 
4)Provoz MAS- celkem    86.000,- 
5)Osobní a cestovní náhrady- celkem                      170.000,- 
 
II.etapa(1.5.2011-31.8.2011) - celkem 290.000,- 
1)Studie – celkem 5.000,- 
2)Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS-celkem      11.000,- 
3)Informační opatření a propagační akce – celkem               33.000,- 
5)Osobní a cestovní náhrady – celkem                                  200.000,- 
2xzaměstnanci,DPP,PV,H aVK,IT,účto                       200.000,- 
 
III.etapa(1.9.2011-31.12.2011) – celkem 290.000,- 
1)Studie – celkem  5.000,- 
2)Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS- celkem  6.000,- 
3)Informační opatření a propagační akce – celkem           49.000,- 
4)Provoz MAS – celkem           60.000,- 
5)Osobní a cestovní náhrady – celkem                                     170.000,-  

 
Náklady celkem 870 tis. Kč 
 
Konečný stav finančních prostředků 191.539,04 Kč 
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Plánovaný rozpočet na projekty 
V roce 2011 

 
 
Projekty IV.1.2. na rok 2011 
Alokace 2011           5.258.273,- 
Alokace k dočerpání z 8.kola         3.242.541,- 
Celkem            8.500.814,- 
 
 
Na režijní náklady je plánováno dle rozpisu SZIF 20%  1.314.568,- Kč 
Z toho plánujeme na režijní náklady „jen“ ve výši            870.000,- Kč  

Rozdíl režijních nákladů ve výši 444.568,- Kč 
 
Plánujeme přesunout do projektů v roce 2012 tak jak nám to umožňují upravené pravidla 
SZIF. 
 
 
Zpracoval Ing. Teuer Josef 
Dne 7.2.2011 
 


