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ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vznik občanského sdruţení 

Občanské sdruţení Ţivé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko bylo registrováno Ministerstvem vnitra 
České republiky 28. 6. 2006 pod č. j. VS/1-1/64567/06-R. Ustavující valná hromada proběhla 31. 

srpna 2006 v Rybníkách. Občanské sdruţení zaloţili mikroregiony, podnikatelé, neziskové a 
příspěvkové organizace a fyzické osoby na území Znojemska za účelem podpory rozvoje regionu a 

uplatňování metody Leader. 

 
Poslání občanského sdruţení 

Občanské sdruţení je místní akční skupinou a je zaloţeno na podporu všestranného rozvoje severní 
části okresu Znojmo. Sdruţení je nositelem integrované strategie území, kterou realizuje 

prostřednictvím podpory činnosti fyzických a právnických osob v území a jejich vzájemné partnerské 

spolupráce, svou vlastní činností a partnerskou spoluprací na národní i mezinárodní úrovni. Sdruţení 
pracuje v souladu s evropsky ověřenými metodami (Leader) s respektem ke specifickým rysům 

vymezeného území a k trvale udrţitelnému rozvoji venkovského prostoru. 

Cíle občanského sdruţení 

Vytvoření integrované strategie na podporu rozvoje vnitřního potenciálu území 
jihozápadního pomezí Jihomoravského kraje, jeho všestranného rozvoje a k  

začlenění této strategie do ţivota regionu. 

Sdruţení zástupců občanských sdruţení, podnikatelských subjektů, škol, odborných 
institucí, veřejné správy a je otevřené všem subjektům, kteří se ztotoţňují 

s posláním tohoto občanského sdruţení.  
 

Vytváření podmínek pro širokou spolupráci a partnerství při obnově a rozvoji 

vymezeného území na principu partnerství. 
 

Iniciace a podpora aktivního zájmu obyvatel o všestranný rozvoj regionu. 
Podpora všestranného rozvoje regionu na principu trvale udrţitelného rozvoje.  

Aplikace metody LEADER ve své činnosti.  
Podpora a propagace principů obnovy venkova.  

Zajišťování materiálních, finančních a lidských zdrojů pro rozvoj regionu. 

Vytváření a podpora informačních zdrojů pro rozvoj regionu.  
Usilování o aktivní spolupráci a naplňování principu partnerství s obdobnými 

subjekty na místní, národní a mezinárodní úrovni.  

 

Logo sdruţení 

   
 
Logo sdruţení vzniklo redesignem původního logotypu a symbolizuje významné vodní toky v území, 

které regionu vtiskly ojedinělý charakter a půvab.  Aktuální podoba logotypu je pouţívána jako 
označení občanského sdruţení a je zpracována rovněţ v podobě černobílé a inverzní. Pouţití loga 

jinými subjekty podléhá souhlasu sdruţení a schválení výsledného pouţití před zveřejněním.  
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Ţivnostenská oprávnění 

K zajištění své činnosti a sluţeb je občanské sdruţení zaregistrováno u Ţivnostenského úřadu při Měst-

ském úřadu Moravský Krumlov pro volnou ţivnost, a to od 19. 5. 2008. 
Předmětem podnikání je Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 zákona.  

 
 

 

Kontaktní údaje 

Sídlo občanského sdruţení: 

Okruţní 394  
672 01 Moravský Krumlov 

 
e-mail: office@zivepomezi.cz 

tel: +420 515 230 240, +420 724 702 722 

office@zivepomezi.cz, www.zivepomezi.cz 

Personální obsazení kanceláře: 

Manaţerka 
Ing. Jitka Schneiderová 

Kontakt: +420 515 230 240, 724702722, manager@zivepomezi.cz  

 
Asistentka projektů 

Bc. Marta Skoumalová 
Kontakt: +420 513 035 440, skoumalova@zivepomezi.cz 

 
Referentka a koordinátorka SPL 

Ing. Hana Kunčáková 

Kontakt: +420 513 036 340, kuncakova@zivepomezi.cz 
 

Účetní 
Helena Potůčková 

Kontakt: +420  603 859 489, ucetni@zivepomezi.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@zivepomezi.cz
http://www.zivepomezi.cz/
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Členská základna k 31. 12. 2012 

Veřejný sektor  

Mikroregiony, obce DSO Jevišovicka  
 Moravskokrumlovsko 

 Svazek obcí při formanské cestě 
 Svazek obcí Sever Znojemska   

 Morašice 

 Plenkovice 
 Výrovice 

  
Školy, organizace DDM Moravský Krumlov  

 ZŠ a MŠ Jevišovice 
 ZŠ Vedrovice 

 

FO (starostové obcí) Březinová Zdeňka   

 Bc. Šárka Jeţková (předsedkyně) 
 Ing. Libor Nevrkla 

Soukromý sektor  

Fyzické osoby Ing. Lucie Nekulová 

 Mgr. Anna Gigimovová 

 Ing. Michal Šotner 
 Ing. Hana Kunčáková 

        
OSVČ Mgr. Bronislav Gruna  

 Stanislav Chvátal 

 Jiří Klouda 
 Ing. Jiří Němec 

 Jaroslav Tichý 
 Mgr. Jan Rozek 

 Jiří Hrdina 
    

Právnické osoby Agro Jevišovice, a.s. 

    
Neziskové organizace AC Moravský Krumlov 

 ALMA, o.s. 
 Orel jednota Pavlice 

 Spolek pro obnovu tradic 
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Orgány občanského sdruţení 

 

 
Vrcholným orgánem občanského sdruţení je Valná hromada.  

 
Předsednictvo a programová komise (povinný orgán pro realizaci SPL) 

Předsedkyně Bc. Šárka Jeţková 

Místopředseda Mgr. Jan Rozek 
Členové Moravskokrumlovsko (Jana Mašová) 

 Svazek obce Sever Znojemska (Karel Kříţ) 
 Ing. Hana Kunčáková 

 Jaroslav Tichý  
 Jiří Hrdina 

  

Revizní a monitorovací komise (povinný orgán pro realizaci SPL) 
Předseda Stanislav Chvátal 

Členové Zdeňka Březinová  
 Mgr. Anna Gigimovová  

  

  
Výběrová komise (povinný orgán pro realizaci SPL)  

Předseda Alma,o.s. (Marek Pečer) 
Členové Ing. Libor Nevrkla 

 Obec Plenkovice (Ing. Alois Vybíral) 
 Svazek obce při formanské cestě (Ivo Hos) 

 Ing. Jiří Němec 

 Ing. Lucie Nekulová 
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Organizační struktura k 31.12.2013 
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Územní příslušnost obcí k MAS k 31.12.2013 

 

Počet obcí k 31.12.2013   52 
 

Velikost území k 31.12.2013  479 km2 
 

Počet obyvatel v území k 31.12.2013  23997 obyvatel   

 
 

Běhařovice, Blanné, Blíţkovice, Boskovštejn, Ctidruţice, Čermákovice, Černín, Dobelice, Dobřínsko, 
Dolní Dubňany, Dţbánice, Grešlové Mýto, Hluboké Mašůvky, Horní Dubňany, Horní Kounice, Hostim, 

Jamolice, Jevišovice, Jezeřany - Maršovice, Jiřice u Moravských Budějovic, Kadov, Kravsko, Křepice, 
Kubšice, Medlice, Mikulovice, Morašice, Moravský Krumlov, Němčičky, Olbramkostel, Pavlice, 

Petroviče, Plaveč, Plenkovice, Prokopov, Přeskače, Rešice, Rozkoš, Rudlice, Rybníky, Skalice, Slatina, 

Střelice, Tavíkovice, Trstěnice, Tulešice, Újezd, Vedrovice, Vémyslice, Vevčice, Vranovská Ves, 
Výrovice. 

 
 

 

 
Mapa území MAS 
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ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, PARTNEŘI  

Členství 

Národní síť místních akčních skupin ČR 

Ţivé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je členem od počátku vzniku 

Národní sítě, tj. od roku 2009.  

 

Krajské sdruţení NS MAS ČR Jihomoravského kraje 

Krajská síť je organizací zaloţenou roku 2009. Od února roku 2011 je MAS 
prostřednictvím manaţerky členem výboru krajského sdruţení. 

Od svého vzniku funguje jako podpůrné sdruţení, které hájí společné zájmy 
MAS a propaguje se společně na různých akcích na krajské či národní 

úrovni. Krajské sdruţení je nositelem vzdělávacích a jiných společných 

projektů.  Od roku 2010 do 2011 realizuje vzdělávací projekt Tradice a 
inovace ve venkovském cestovním ruchu na jiţní Moravě prostřednictvím 

místních akčních skupin v Jihomoravském kraji.  

Celostátní síť pro venkov Jihomoravského kraje 

Byla zřízena Ministerstvem zemědělství jako komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 
2007-2013. Činnost řídí a koordinuje Řídící orgán PRV při Mze ČR. Síť je rozdělena do krajských a 

okresních sítí, které sdruţují subjekty působící ve venkovském prostoru. Činnost Krajských a 

regionálních sítí koordinují Agentury pro zemědělství a venkov. Cílem sítě je zabezpečit setkávání 
aktérů, kteří se aktivně podílejí na rozvoji venkova, zpracování informací o vývoji venkovských oblastí, 

sběr dat o nejlepší praxi s cílem identifikovat, šířit a upevňovat nejefektivnější nástroje rozvoje 
venkova a zemědělství.  

Ţivé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je partnerem Sítě. Výměna zkušeností a setkávání probíhá 

zejména na úrovni setkávání členů Krajského sdruţení NS MAS ČR Jihomoravského kraje. V rámci 
aktivit CSV naše MAS uspořádala pro zájemce 2 semináře k tématům veřejných zakázek a aplikace 

GIS v projektech.  

 

Partnerství 

 
Obec Vedrovice – partnerská smlouva ve vazbě na podporu spolupráce v 

rámci provozu informačního centra při Muzeu Vedrovice a vzájemné podpora 
propagace partnerů. 
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PROJEKTY V ROCE 2013 

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 

Strategický plán Leader (dále jen SPL) je realizovaný od roku 2008. 
Projekt je financovaný Evropským zemědělským fondem pro rozvoj 

venkova v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, 
osy IV. Leader, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. 

Projekt pomáhá rozvíjet venkovské území prostřednictvím 9 fichí (opatření) a uplatňovat metodu 

Leader v praxi.  
V rámci realizace opatření, v souladu s platnými pravidly, byl proveden účetní audit za rok 2012, který 

byl součástí Monitorovací zprávy za 2. etapu SPL. Monitorovací zprávy jsou součástí etapových ţádostí 
o proplacení výdajů a jsou povinně zveřejňovány na webových stránkách organizace. Audit za rok 

2013 bude přiloţen k výroční  

 
V roce 2013 byla vyhlášena 8. výzva. Projekty byly předloţeny do 19. kola výzvy SZIF. Výzva 

k předkládání projektů byla vyhlášena od 4. dubna do 10. května 2013 v 7 oblastech podpory. V 8. 
výzvě 2013 bylo zaregistrováno a schváleno k podpoře všech 14 projektů. Celková finanční podpora 

vybraných projektů 8. výzvy 2013 činila 5 999 154,- Kč. 
 

 

Přehled vybraných projektů 8. výzvy 2013 

Název ţadatele Název projektu 
Dotace   

v Kč 
Počet 
bodů 

Fiche 1  MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 

DUSPOL, spol. s r.o. Nákup zemědělské techniky 170 000,- 82,5 

Fiche 2   PODPORA MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 

BKKP CORPORATION s.r.o. "Placky mistra pekaře" 500 000,- 225,0 

Marie Rozková 
Modernizace a automatizace vinařských technologií v 
rodinném vinařství Perla vín 

425 000,- 90,0 

Fiche 8  OBNOVA A ROZVOJ VESNIC 

Obec Horní Kounice Oprava Kulturního domu Horní Kounice 475 278,- 307,5 

TJ PETROVICE DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – Ráj pro náš volný čas 499 818,- 285,0 

Obec Jiřice u Moravských 
Budějovic 

Oprava poţární zbrojnice a zlepšení vzhledu okolí 201 024,- 262,5 

Městys Běhařovice 
Rekonstrukce budovy bývalé školky v Ratišovicích - III. 
etapa včetně výsadby zeleně 

222 329,- 262,5 

Obec Střelice 
Kulturní dům ve Střelicích - centrum společenského dění v 
obci 

900 000,- 157,5 

Obec Vedrovice 
Schodišťová sedačka v Muzeu a informačním centru 
Vedrovice 

92 231,- 120,0 

Městys Blíţkovice Stavební úpravy sociálního zařízení a vstupu v MŠ Blíţkovice 499 769,- 112,5 

Fiche 9  KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA 

Římskokatolická farnost 
Vémyslice 

OPRAVA KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE V RYBNÍKÁCH 447 930,- 150,0 

Ing. David Hamza Hrad Templštejn v novém kabátu 499 950,- 135,0 

Lada Veselá Záchrana Havlínova mlýna 765 900,- 135,0 

Římskokatolická farnost 
Moravský Krumlov 

Restaurování sousoší Ukřiţování v Moravském Krumlově 299 925,- 97,5 
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Seminář v rámci realizace Strategického plánu Leader 

16. dubna 2013 proběhl seminář k 8. výzvě k předkládání ţádostí o finanční podporu v rámci realizace 
Strategického plánu Leader. Zájemci o podporu dostali na semináři kompletní informace o programu 

Leader a Strategickém plánu Leader 2007 – 2013. Byli seznámeni s postupem přípravy ţádosti a 
příloh. Účastníci měli moţnost vyuţít konzultace přípravy projektů a obdrţeli veškeré elektronické i 

tištěné podklady. 

 

Veřejná prezentace a hodnocení zaregistrovaných projektů 8. výzvy 

V úterý 11. 6. 2013 se uskutečnila veřejná prezentace zaregistrovaných projektů. Kaţdý ţadatel o 
dotaci měl moţnost představit svůj projekt, případně zodpovědět otázky členů výběrové komise.  

 

        
         

 

PŘÍPRAVA INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ STRATEGIE (SCLLD) NA OBDOBÍ 2014+ 

Rok 2013 byl posledním oficiálním rokem čerpání podpor EU v programovém období 2007-2013 a také 

rokem příprav na další programové období 2014-2020. Příprava strategií, pro MAS tzv. SCLLD, tj. 

Komunitně vedenou strategií místního rozvoje nebo také Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje, byla v roce 2013 a to kulatými stoly v mikroregionech. Intenzivní příprava bude stěţejní 

aktivitou MAS v roce 2014.  
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Kulaté stoly proběhly na těchto místech: 

 

 19.11.2013 se uskutečnil první Kulatý stůl – plánování integrované strategie území na období 
2014+ v Blíţkovicích, tedy na území Svazku obcí při Formanské cestě, účastnilo se 24 lidí.  

 21.11.2013 se uskutečnil druhý Kulatý stůl – plánování integrované strategie území na období 

2014+ v Mikulovicích, tedy na území Svazku obcí Sever Znojemska, účastnilo se 6 lidí 

 28.11.2013 se uskutečnil třetí Kulatý stůl – plánování integrované strategie území na období 

2014+ v Jevišovicích, tedy na území Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka, účastnilo se 14 

lidí. 

 3.12.2013 se uskutečnil Kulatý stůl – plánování integrované strategie území na období 2014+ 

ve Vedrovicích, účastnilo se 14 lidí. 

Průběţně zpracováváme analytické podklady pro přípravu ISÚ 2014+. 

 

PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKA KRUMLOVSKO – JEVIŠOVICKO 

V roce 2013 nebyly ze strany mikroregionu ani prostřednictvím MAS konány ţádné aktivity vztahující 

se k naplňování memoranda a partnerské smlouvy.  Stezka byla propagována prostřednictvím 

tiskových výstupů na pravidelných propagačních akcích Regiontour a Země ţivitelka. Turistická 

cyklomapa je distribuována prostřednictvím kontaktních míst   

 

 

PO STOPÁCH PRAPŘEDKŮ 

V roce 2013 společně s MAS Dolní Morava pokračovala realizace 
projektu spolupráce „Po stopách prapředků“. Projekt je zaměřený 

na podporu a zvyšování identity obyvatel s územím a vyuţití 

potenciálu pravěkého dědictví pro rozvoj a propagaci regionu.  
Projekt byl podpořen Evropskou unií, ERDF, v rámci opatření 

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce v rámci PRV ČR 2007-2013. 
 

Ve dnech 11. - 12. 4. 2013 proběhl dvoudenní workshop. První den byly představeny výsledky 

dosavadní práce na projektu. Druhý den byl věnován exkurzi do Slovanského hradiště v Mikulčicích a 

na Pohansko (okres Břeclav), této exkurze se zúčastnili studenti Gymnázia v Moravském Krumlově .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý výměnný workshop, tentokrát na území naší MAS, se uskutečnil 16. – 17. 5. 2013. První den 

byly představeny výsledky dosavadní práce na projektu a konala se vycházka do terénu ve 

Vedrovicích. Druhý den jsme navštívili Muzeum v Moravském Krumlově, kapli sv. Markéty na 

Tupanově v Rybníkách, Starý zámek v Jevišovicích a prošli jsme se v obci Boskovštejn, kde stojí vila p. 

Vildomce. Této akce se zúčastnili nejen lidé zasvěceni do projektu, ale i studenti Gymnázia 
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v Moravském Krumlově a senioři z Hodonínska. V květnu proběhl závěrečný happening „Po stopách 

prapředků“ partnerské MAS v Mikulčicích.  

 

 
 

Závěrečný happening naší MAS se uskutečnil 22. 6. 2013 v Hlubokých Mašůvkách společně 

s charitativní akcí The Tap Tap. Připravili jsme pro návštěvníky panelovou fotovýstavu spjatou 

s archeologickými lokalitami a krajinou území místní akční skupiny a tvořivé dílničky pro děti i dospělé. 

Pro zájemce proběhla malá komentovaná prohlídka nalezišt nedaleko místa konání, odpoledne byla ve 

spolupráci s moderátorem Petrem Králem pokřtěna publikace Po stopách prapředků. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

V rámci projektu byly na území naší MAS zmapovány lokality ve Vedrovicích, v Hlubokých Mašůvkách, 

v Boskovštejně a v Jevišovicích.  
 

Výsledkem bylo vydání publikace „Po stopách prapředků“. Broţura obsahuje komplexní rozsah 
osídlení, způsob ţivota a přehled dochovaných předmětů napříč jednotlivými časovými epochami.  

Kniha bude předána obcím, partnerům a školám v území. Kniha má i svou webovou aplikaci, která 
je prostřednictvím prolinku přístupna nejširší veřejnosti.  

 

       
 
Nedílnou a důleţitou součástí projektu jsou čtyři archeostezky v lokalitách, které byly probádány. 

K archeo tabulím vás dovedou směrovky, které jsou nápomocny v jednotlivých obcích.  

 
Součástí projektu bylo i pořízení party (velko) stanu s modulovým systémem, kde největší modul 

je 8x16 m. Ke stanu je moţno objednat i podlahu. Pro zjednodušení pořádání výstav bylo pořízeno 
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deset panelů s odnímatelnými noţičkami. Všechno vybavení je k zapůjčení pro obce či soukromé 

osoby na území Ţivého pomezí Krumlovska-Jevišovicka pro pořádání kulturních a jiných akcí. 

 

   
 

 

OŢIVENÍ TRADIC A FOLKLÓRU NA JIHU MORAVY 

 

V listopadu byl zahájen projekt spolupráce podpořený v 17. kole PRV 

ČR 2007-2013 v rámci opatření IV.2.1. Projekty spolupráce. Projekt byl 
na sklonku roku zaměřen na technickou přípravu realizace, aktivity a 

dílčí aktivity budou spuštěny v roce 2014. 
 

 

 
 

REGIONÁLNÍ ZNAČKA 

V roce 2013 MAS ve spolupráci se 

Správou NP Podyjí a Asociací 

regionálních značek, o.s. pokračovala 
v záměru regionálního značení 

výrobků a marketingovou podporu 
výrobců a produktů na území okresu 

Znojmo.  
V lednu jsme se zúčastnili valné 

hromady Asociace regionálních 

značek v Praze. Od července byly na webových stránkách 
MAS zveřejněny Zásady a Kritéria pro udělování značky pro 

výrobce a výrobky na území okresu Znojmo spolu s Ţádostí o 
udělení značky. 27. 9. 2013 proběhla uzávěrka přihlášek pro 

udělení regionální značky Znojemsko regionální produkt. 

Přihlásili se 4 výrobci. První jednání certifikační komise 
„ZNOJEMSKO regionální produkt“ proběhlo 19.11.2013 v sídle 

MAS. V průběhu zasedání komise nejprve jednotliví ţadatelé 
představili své výrobky a poté komise posoudila ţádosti 

z hlediska Certifikačních kritérií pro značku „ZNOJEMSKO 
regionální produkt“. Certifikát regionální značky „ZNOJEMSKO 

regionální produkt“ byl přidělen 4 výrobcům ze Znojemska.  

Mezi výrobci jsou 2 rodinná vinařství z Jezeřan-Maršovic: Perla 
vín a Vinné sklepy Maršovice a podnikatelé Tomáš Pintera zabývající se výrobou dřevěných plotovek a 

Jiří Hrdina, kterému značka umoţňuje propagovat rýhované modřínové palubky.  
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EKOPORADNA 

Strom Znojemska 

Ve středu 10. dubna 2013 proběhlo vyhlášení ankety Strom Znojemska 2012. 
Nejvíce hlasů obdrţely topoly v Olbramovicích. Druhé největší sympatie 

hlasujících získal jerlín ve Višňovém. Pro oba tyto stromy hlasovalo více neţ 
šest stovek lidí. Na třetím místě se umístily topoly na Dobšické ulici ve 

Znojmě. Do ankety bylo nominováno dvanáct stromů.   

 
 

 
 

 
Společně se Správou Národního parku Podyjí a Klubem přátel stromů Znojemska jsme vyhlásili a 

organizovali čtvrtý ročník ankety Strom roku Znojemska 2013. Všech 13 přihlášených stromů z celého 

Znojemska je veřejnosti přestaveno s moţností hlasování do 31.3.2013 na výstavách v prostorách 
Městského úřadu Moravský Krumlov, SOU a SOŠ SČMSD Přímětická ve Znojmě a na webových 

stránkách Správy Národního parku Podyjí. 
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PROPAGACE ÚZEMÍ MAS 

Regiontour 2013 

Jiţ tradičně jsme prezentovali území MAS na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012 v Brně ve 
dnech 17. – 20. 1. 2013. Území místní akční skupiny jsme prezentovali společně s městy, mikroregiony 

a dalšími subjekty ze Znojemska. Stánek zajišťuje Znojemský regionální rozvoj o.p.s. 
 

        
 

 

Země Ţivitelka 2013 

Propagace místních akčních skupin na výstavě Země ţivitelka se stala jiţ tradicí. V pavilonu venkova se 
od 29. 8. 2013 – 3. 9. 2013 společně prezentovala naše MAS s místními akčními skupinami 

jihomoravského kraje jako „Jihomoravský Leader“.  

Prezentace byla doplněna venkovním stánkem, který vyuţili drobní řemeslníci z území MAS. 
 

     
 
 

Tourist Region Podyjí 

13. 9. 2013 jsme se zúčastnili VIII. ročníku konference, kterou pořádalo zájmové uskupení Tourist 
region Podyjí na téma „Podpora rozvoje turistiky v destinaci Znojemsko a Podyjí“. Doprovodnou akcí 

bylo ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ a IX. ročník výstavy „VÍTEJTE V PODYJÍ“.  
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Výstava fotografií Zapomenuté řeky Jarmily Kocourkové a Jaroslava Horáka 

 

Na zámku Vranov nad Dyjí, v galerii Thayana, proběhla 13. 6. 2013 vernisáţ 

výstavy fotografií Jarmily Kocourkové a Jaroslava Horáka, k tématu řek 

povodí řeky Dyje. Tuto výstavu, která trvala aţ do konce září 2013, jsme 

pořádali ve spolupráci s NP Podyjí, NPÚ – Správou Státního zámku Vranov 

nad Dyjí. Námětem byl projekt mikroregionu Moravskokrumlovsko, kdy byla 

uspořádaná výstava Kraj schovaných řek, a vydána stejnojmenná publikace.   

 

 

 

 

SEMINÁŘE POŘÁDANÉ MAS 

Seminář Značení místních produktů, marketing a propagace značky 
 

Ve dnech 25.–26. 4. jsme ve spolupráci s občanským sdruţením Renesance krajiny pořádali seminář 

„Značení místních produktů, marketing a propagace značky“. Tato vzdělávací akce byla součástí 

projektu „Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000“ na jehoţ realizaci se 

podílejí MAS Jihomoravského kraje.  

První den se konaly přednášky ve školícím centru OSP v Moravském Krumlově na téma - marketing a 
marketingový mix, značení místních produktů v ČR, zkušenosti s regionální značkou v některých 

regionech a marketing místních produktů ve Francii. Druhý den pokračoval formou exkurze 

v obchodních prostorách firmy Znovín Znojmo, kde si zúčastnění vyslechli přednášku od manaţerky 
marketingu Znovínu a následně si s průvodcem prošli prostory Louckého kláštera ve Znojmě (obchodní 

a reprezentační prostory firmy Znovín), včetně sklepa a jízdárny.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací exkurze – do „zelených obcí/regionů“ pro MAS Chance in nature 

 

Ţivé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, realizovalo pro MAS Chance in nature, ve dnech 25. – 26.5.2013 
vzdělávací akci/exkurzi – do „zelených obcí/regionů“. Sobotní den probíhal ve formě dvou přednášek a 

po té praktické ukázky terénu. První přednáška se týkala představení aktivit MAS ve vztahu k 
ţivotnímu prostředí (Síť ekoporaden v JMK, Strom Znojemska, Strategický plán Leader atd.). Druhá, 

do které se zapojili všichni zúčastnění, byla interaktivní a obsahovala téma Desatero domácí ekologie. 

Po té následovala terénní exkurze s ukázkou projektů v oblasti ţivotního prostředí (realizace prvků 
ÚSES, veřejná zeleň v obci). V neděli účastníci exkurze navštívili vinici Šobes v NP Podyjí 
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a návštěvnické centrum Číţov NP Podyjí a procházku s průvodcem a výkladem o práci Správy NP 

Podyjí. 

     
 

NAVŠTÍVILI NÁS… 

 
MAS z Francie Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine 

2. – 3. 5. 2013 naši MAS navštívili kolegové z MAS z Francie, ze sdruţení Syndicat Mixte des Monts de 

la Madeleine a zástupci místní akční skupiny Pays de Vichy-Auvergne. Cílem akce bylo seznámení se 

s aktivitami obou MAS a příprava společného projektu zaměřeného na podzemní lochy a opomíjené 

historické dědictví na území obou MAS a výměnu zkušeností spojenou s rozvojovým potenciálem obou 

území. Hosté navštívili muzeum ve Vedrovicích, přeskačské podzemí, kapli sv. Markéty na Tupanově 

v Rybníkách a prohlédli si podzemí v Blíţkovicích. 

 

    
 

MAS Sdruţení Západní Krušnohoří 

17. - 18. 10. 2013 jsme na našem území přivítali členy a pracovníky MAS Sdruţení Západní 

Krušnohoří. Tématem návštěvy byla výměna zkušeností a diskuse nad činností obou MAS, nad 

společnými projekty a rolí MAS v regionech. Prezentovány byly realizované projekty v rámci SPL naší 
MAS realizované ve Ctidruţicích a Blíţovicích a dále projekt Galerie 1602 ve Slatině).  
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PORADENSKÉ SLUŢBY 

 

Součástí našich komerčních aktivit je projektové poradenství, řízení projektů, provádění výběrových 
řízení.  Těmito aktivitami pomáháme rozvíjet potenciál regionu a také zajišťujeme část finančních 

prostředků na pokrytí nezpůsobilých výdajů dotovaných projektů, předfinancování a další drobné 
aktivity ve vztahu k území působnosti.  

 

 
 

PODPOŘILI JSME… 

 

Koncert The Tap Tap 

 
22.6.2013 se uskutečnil v Hlubokých Mašůvkách charitativní koncert The 

Tap Tap. Naše MAS jako partner projektu pomohla s distribucí plakátů a 
organizací koncertu. Zároveň se zde uskutečnil závěrečný hapenning 

projektu Po stopách prapředků. 
 

 

 
 

 
 

 

 
Krumlovský běh 

V sobotu 19. 10. 2013 proběhl jiţ 23. ročník KRUMLOVSKÉHO BĚHU v areálu Orlovny v Rakšicích, 
který pořádal AC Moravský Krumlov a Orel Jednota Rakšice. Ţivé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko 

přispělo drobnými cenami, pomocí při organizaci a zapůjčením technického vybavení.  

Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet závodníků. Startovní listina měla 270 jmen.  
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 
 

ROZVAHA k 31.12. 2013 

 (v celých tisících Kč) 

AKTIVA 1.1.2013 31.12.2013 

   

Dlouhodobý majetek celkem  665 665 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  -415 -528 

Dlouhodobý majetek celkem  250 137 

    

Krátkodobý fin. majetek - pokladna 2 25 

                                  - bankovní účty 933 563 

Pohledávky 14 110 

Jiné pohledávky 5 18 

Náklady příštích období  17 15 

Příjmy příštích období 0 0 

Dohadné účty aktivní  470 18 

Oběţná aktiva 1441 749 

    

ÚHRN AKTIV 1691 886 

   

   

PASIVA 1.1.2013 31.12.2013 

   

Jmění - vlastní jmění  0 0 

Hospodářský výsledek - účet hospod. výsledku  263 3 

                                  - ve schvalovacím řízení -260 -30 

Vlastní zdroje krytí stálých a běţných aktiv 3 -27 

   

Krátkodobé závazky - dodavatelé 157 87 

                              - zaměstnanci 75 57 

                              - závazky k institucím SP a ZP  26 22 

                              - ostatní přímé daně  11 5 

Přijaté provozní zálohy  30 0 

Přijaté dotace  -361 -1558 

Ostatní dlouhodobé závazky - úvěr  1750 2300 

Přech. účty pasivní - dohadné účty pasivní 0 0 

Cizí zdroje 1688 913 

    

ÚHRN AKTIV 1691 886 

 
 



 

21 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYK 31. 12. 2013 
 

NÁKLADY (v celých tisících Kč) 

Účtová třída 5 
Hlavní činnost  

Hospodářská 
činnost 

Celkem  

spotřeba materiálu 865 33 898 

spotřeba energie 10 5 15 

prodané zboţí 0 11 11 

opravy a udrţování  3 0 3 

cestovné 5 6 11 

náklady na reprezentaci 2 4 6 

ostatní sluţby 459 130 589 

mzdové náklady 734 11 745 

zákonné sociální pojištění 225 0 225 

zákonné pojištění Kooperativa 4 0 4 

poskytnuté dary 0 0 0 

odpisy dlouhodobého majetku  112 0 112 

úroky  71 0 71 

ostatní finanční náklady 14 0 14 

     

NÁKLADY CELKEM 2504 200 2704 

    

VÝNOSY (v celých tisících Kč) 

Účtová třída 6 
Hlavní činnost  

Hospodářská 
činnost 

Celkem  

trţby z prodeje sluţeb  0 332 332 

trţby z prodeje zboţí 0 8 8 

ostatní provozní výnosy  191 0 191 

úroky 0 0 0 

časové rozlišení nároku na dotaci PS 18 0 18 

ostatní finanční výnosy - dary 76 0 76 

přijaté členské příspěvky 96 0 96 

přijaté dotace SPL 1953 0 1953 

    

VÝNOSY CELKEM 2334 340 2674 

 
 
 

 
KOMENTÁŘ K VÝZNAMNÝM POLOŢKÁM VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 
 

 VÝNOSY NÁKLADY HOSPOD. VÝSLEDEK 

Hlavní činnost, dotace a 
projekt SPL 

 
 2 238 204,73Kč 

 
2 504 154,00Kč 

 
- 265 949,27Kč 

Vedlejší činnost 339 886,90Kč 199 794,10Kč 139 886,90Kč 

Členské příspěvky 96 147,00Kč 0,00Kč 96 147,00Kč 

CELKEM: 2 674 032,73Kč 2 703 948,10Kč -29 915,37Kč 
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PODKLADY PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY 

 

 
Účetní období a rozvahový den 

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2013. 
 

Účetní metody  

Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb. o účetnictví. Obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou 

v souladu s tímto zákonem. 
 

Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy 
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Stereo od firmy Jeţek software s.r.o.  

Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v sídle účetní jednotky. 
 
 

Výsledek hospodaření v členění dle jednotlivých druhů činností 

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 18, odst.6, je respektována zásada odděleného účtování 
výnosů a nákladů, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo jsou 

od daně osvobozeny. 
 

Daň z příjmů 
Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení 

zákona o dani z příjmu. Splatná daň z příjmů se počítá za pomocí platné daňové sazby z účetního 

zisku zvýšeného nebo sníţeného o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované 
výnosy. Účetní jednotka nemá zákonnou povinnost auditu a není povinna účtovat o odloţené dani. 

Základ daně účetní jednotky byl zjištěn dle platných ustanovení zákona o dani z příjmu a bylo vyuţito 
sníţení základu daně dle § 20 odst.7 zákona o dani z příjmů v celkové částce 139 886,90 Kč. 
 
 

Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek 

Je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady 
s pořízením související. 

Náklady na technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku převyšující u 

jednotlivého majetku 40 tis.Kč za účetní období zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údrţba se 
účtuje do nákladů.  

Odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně, dle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu. 
 
 

Pohledávky 
Pohledávky po lhůtě splatnosti více neţ 180 dnů účetní jednotka nevykazuje.  

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě.  
 

Závazky 

Závazky po lhůtě splatnosti více neţ 180 dnů účetní jednotka nevykazuje. 
Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze společnost nemá. 
 

Majetek neuvedený v rozvaze 

Občanské sdruţení vyuţívá kategorie „drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek“. Pořízení 

tohoto majetku je účtováno přímo do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný evidujeme od 3.000,- Kč do 60.000,- Kč a účtujeme jej 

přímo do spotřeby na účtu 518. 
Drobný dlouhodobý majetek hmotný evidujeme od 1.000,- Kč do 40.000,- Kč a účtujeme jej přímo 

do spotřeby na účtu 501. 

 
Pořízený majetek v roce 2013 

V rámci projektu spolupráce „Po stopách prapředků, který byl realizován v letech 2012-2013 byly 
pořízeny 3 tématické naučné stezky Po stopách prapředků a publikace Po stopách prapředků.  
 

 



 

23 
 

 

Daň z příjmů 

Splatná daň z příjmů se počítá za pomocí platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníţeného o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Účetní jednotka 

nemá zákonnou povinnost auditu a není povinna účtovat o odloţené dani. 
Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení 

zákona o dani z příjmu a bylo vyuţito sníţení základu daně dle § 20 odst.7 zákona o dani z příjmů 
v celkové částce 139.886,90 Kč 

 
 

 

 
 
Výrok revizní komise 
Revizní komise nezjistila nedostatky v předloţených podkladech, je ale patrné, ţe hospodařením 
Ţivého pomezí Krumlovsko-Jevišovicko za rok 2013 vznikla celková ztráta ve výši 29.915,37Kč. U 

všech projektů - SPL, Po stopách prapředků, Regionální značka a Oţivení tradic na jihu Moravy, byly 

ke krytí nákladů pouţity veškeré dostupné finanční prostředky sdruţení, které získala z poskytnutých 
sluţeb v rámci vedlejší činnosti, darů, členských příspěvků a příspěvků ISÚ.  
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkujeme všem členům a partnerům, kteří svými aktivitami přispívají k činnosti a rozvoji  občanského 
sdruţení a podpoře místní akční skupiny a k uplatňování metody Leader v regionu.  

 
 

V roce 2013 naši činnost podpořili darem a příspěvky tyto subjekty:  

 
Darovací smlouvy:  

Jiří Hrdina 28.284,- Kč 
Urbania s.r.o. 20.000,- Kč 

Mgr. Olga Zejdová 28.284,- Kč 

 
Mimořádné příspěvky obcí: 

Městys Blíţkovice 46.296,- Kč 
Obec Hostim 18.145,- Kč 

Obec Vedrovice   5.571,- Kč 
Obec Medlice   9.219,- Kč 

Obec Přeskače   5.000,- Kč 

Město Jevišovice 15.000,- Kč 
Obec Rybníky   5.173,- Kč 

 
DĚKUJEME TÍMTO VŠEM DÁRCŮM A SPONZORŮM, KTEŘÍ NAŠI ČINNOST PODPOŘILI A PODPORUJÍ! 

 

 


