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1. Vznik a představení sdružení 

1.1 Identifikační údaje sdružení 

 

Název:   Místní akční skupina Podřipsko 

Sídlo:    Černouček 100, Roudnice nad Labem 413 01 

IČ:    22880674 

Web:   www.maspodripsko.cz 

bankovní účet:  2000222921/2010 Fio banka a.s. 

 

orgány:  Valná hromada 

   Výkonná rada 

   Předseda 

   Místopředseda 

   Monitorovací a kontrolní komise 

 

1.2 Vznik a představení sdružení 

 

Místní akční skupina Podřipsko byla založena dne 29. července 2011 jako občanské 

sdružení, které se bude aktivně podílet na všeobecném rozvoji regionu Podřipska a 

podněcovat spolupráci mezi obcemi, místními podnikateli a neziskovým sektorem tzv. 

metodou LEADER. 

 

Činnost Místní akční skupiny Podřipsko v roce 2011 byla zaměřena výhradně na 

zajištění organizačních náležitostí, zasedání přípravného výboru proběhlo v listopadu, 

stejně jako ustavující schůze, kde byli zvoleni členové výkonné rady a kontrolní a 

monitorovací komise. Stejně tak se v listopadu konalo první zasedání výkonné rady, kde 

byl zvolen předseda a místopředseda MAS Podřipsko a byl výkonnou radou navržen 

směr činnosti MAS.  

 

O rozvoj Podřipska se MAS chce zasazovat především realizací projektů financovaných z 

prostředků Evropské unie. Konkrétní projekty nebude provádět náhodně, proto se v 

současné době v MAS Podřipsko pracuje především na vytvoření strategie rozvoje 

zájmového regionu 2014 - 2020.  

 

V rámci dosahování cílů strategie budou podporovány především inovativní projekty, 

projekty zaměřené na mladé lidi a všechny projekty, které budou mít oproti běžným 

projektům určitou přidanou hodnotu. Touto přidanou hodnotou projektů bude úspěšné 

vytváření sítí partnerství místních obyvatel, spolků a firem. 

 

http://www.maspodripsko.cz/


                                  

2. Členská základna 

2.1 Přijatí členové v roce 2012 

 

1. Arakis & Belleville, s.r.o. 

2. A-TOM Vražkovští draci 

3. Basketbalový klub Real Roudnice nad Labem 

4. Český zahrádkářský svaz 5. Základní organizace Roudnice nad Labem 

5. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Libkovice pod Řípem 

6. Jakub Vysoký 

7. Jaroslav Hess 

8. Jindřich Boček 

9. Martin Minarčík 

10. Město Hoštka 

11. Mnetěš o.s. 

12. Můj Domov o.s. 

13. Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s. 

14. Obec Brzánky 

15. Obec Ctiněves 

16. Obec Mnetěš 

17. Projekce dopravní Filip s.r.o. 

18. Sbor dobrovolných hasičů Vražkov 

19. Sokol Vražkov 

20. Tomáš Handlíř 

21. Trhni se, o.s. 

22. Vladimír Písek 

 

 

V roce 2012 přistoupilo do MAS Podřipsko 22 nových členů. Z MAS Podřipsko dosud 

žádný člen nevystoupil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

2.2 Členská základna k 31. 12. 2012 

 

1. Arakis & Belleville, s.r.o. 

2. A-TOM Vražkovští draci 

3. Basketbalový klub Real Roudnice nad Labem 

4. Český zahrádkářský svaz 5. Základní organizace Roudnice nad Labem 

5. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Libkovice pod Řípem 

6. GRV Engineering s.r.o. 

7. INPOR, s.r.o. 

8. Jakub Vysoký 

9. Jan Broft 

10. Jaroslav Hess 

11. Jindřich Boček 

12. LOG-IS 

13. Martin Minarčík 

14. Město Hoštka 

15. Město Roudnice nad Labem 

16. Město Štětí 

17. Mnetěš o.s. 

18. Můj domov, o.s. 

19. Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s. 

20. Občanské sdružení INTERAGENT 

21. Obec Brzánky 

22. Obec Ctiněves 

23. Obec Dušníky 

24. Obec Horní Beřkovice 

25. Obec Hrobce 

26. Obec Jeviněves 

27. Obec Kleneč 

28. Obec Ledčice 

29. Obec Libotenice 

30. Obec Mnetěš 

31. Obec Račice 

32. Obec Vědomice 

33. Obec Vražkov 

34. Obec Záluží 

35. Obec Židovice 

36. Projekce dopravní Filip s.r.o. 

37. Sbor dobrovolných hasičů Vražkov 

38. Sokol Vražkov 

39. Soukromá podřipská škola o.p.s. 



                                  

40. TJ Sokol Jeviněves 

41. Tomáš Handlíř 

42. Trhni se, o.s. 

43. Vladimír Písek 

 

K 31. 12. 2012 měla MAS Podřipsko 43 členů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

2.3 Orgány sdružení k 31. 12. 2012 

 

Výkonná rada 
(na 4. valné hromadě byl 
zvolen členem výkonné rady 
MAS Podřipsko Luděk Jirman 
(Arakis & Belleville), který 
nahradil odstoupivšího Pavla 
Macáka) 
 

Jan Broft - předseda 
Milan Krejný – místopředseda (GRV Engineering s.r.o.) 
Luděk Jirman – člen (Arakis & Belleville) 
Miroslav Andrt – člen (město Štětí) 
Stanislav Hodík – člen (obec Dušníky) 
Richard Červený- člen (Soukromá podřipská střední 
odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.) 

Valná hromada Jan Broft 
Milan Krejný (GRV Engineering s.r.o.) 
Luděk Jirman (Arakis & Belleville) 
Miroslav Andrt (město Štětí) 
Stanislav Hodík (obec Dušníky) 
Richard Červený (Soukromá podřipská střední 
odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.) 
Jaroslava Smetanová (obec Vražkov) 
Vlastimila Škodová (obec Libotenice) 
Václav Fousek (Horní Beřkovice) 
Pavel Šrytr (město Roudnice nad Labem) 
Ivo Perna (město Hoštka) 
Miloslav Krejný (obec Židovice) 
Luboš Matek (obec Hrobce) 
Václav Tyl (obec Vědomice) 
Ivan Chadima (obec Jeviněves) 
Martin Beran (obec Brzánky) 
Přemysl Svora (Obec Ctiněves) 
Tomáš Šourek (Obec Ledčice) 
Zdeněk Justa (Obec Kleneč) 
Jindřich Alt (Obec Záluží) 
Martin Minařík (obec Mnetěš) 
Jaromír Maleček (Obec Račice) 
Richard Červený (INPOR s.r.o.) 
Jakub Vysoký 
Jindřich Boček 
Vladimír Písek 
Miroslav Novák (Astru Straškov, a.s.) 
Tomáš Handlíř 
Martin Minarčík 
Tomáš Handlíř 
Jaroslav Hess 
Michal Jeřábek (Mnetěš o.s.) 
Pavel Macák (TJ Sokol Jeviněves) 
Alena Illichová (Farní sbor Českobratrské církve 
Evangelické, Libkovice pod Řípem) 
Jiří Novák (Český zahrádkářský svaz 5. Základní 



                                  

organizace Roudnice nad Labem) 
Jiřina Šustrová (Můj domov, o.s.) 
Kateřina Hlaváčová (INTERAGENT) 
Pavel Milak (Národní centrum vzdělávání a 
tělovýchovy o.p.s.) 
Ivana Červená (LOG-IS) 
Václav Hrstka (TJ Sokol Vražkov o.s.) 
Filip Langweil (BK Real Roudnice nad Labem) 

Monitorovací a kontrolní 
komise 

Jaroslava Smetanová (obec Vražkov) 
Vlastimila Škodová (obec Libotenice) 
Václav Fousek (obec Horní Beřkovice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

3. Jednání orgánů sdružení 

3.1 Jednání valné hromady 

 

V uplynulém roce 2012 se valná hromada MAS Podřipsko sešla třikrát, a to v termínech: 

 26. března 2012 

 27. srpna 2012 

 15. října 2012 

 

2. Valná hromada – 26. března 2012 

Hlavními body této schůze se stalo představení projektu Integrovaná strategie území 

Podřipska 2014 – 2020 s jeho časovým vymezením a výší možné finanční podpory od 

Ústeckého kraje. Na tento projekt by měl navazovat projekt na osvojování schopností 

z PRV, kde dotace činí 500 000,- Kč. 

Odsouhlaseno zde bylo financování MAS Podřipsko v roce 2013, kdy od tohoto roku 

bude výše členského příspěvku pro obce 5,- Kč na obyvatele, 1000,- Kč pro soukromý 

sektor a 500,- Kč pro neziskový sektor. Taktéž VH doporučila zástupcům členských obcí 

k projednání příspěvek 3,- Kč na obyvatele pro rok 2012.  

Valná hromada také přijala bezúročnou půjčku od Svazku obcí Podřipsko ve výši 

100 000,- Kč. 

 

3. Valná hromada – 27. srpna 2012 

Hlavními body této valné hromady se stala realizace projektu POV ÚK 2012 a jeho další 

fáze, dále pak projekt spolupráce. VH pověřila výkonnou radu k sestavení pracovní 

skupiny, která připraví ve spolupráci s MAS Vyhlídky, o.s. projekt spolupráce s vinařskou 

tématikou. 

 

4. Valná hromada – 15. října 2012 

Náplní čtvrté valné hromady se stala volba nového člena výkonné rady. Zvolen byl Luděk 

Jirman (Arakis & Belleville). VH byla informována o průběhu realizace projektu z POV 

ÚK, VH schválila projekt Polabskými stezkami za vínem a poznáním a pověřila předsedu 

sdružení k zaregistrování žádosti o dotaci, přičemž výdaje nesmí být vyšší než 2 mil. Kč a 

částka spolufinancování nesmí překročit 200 000,- Kč. Představen byl dále projekt „Co 

se děje na Podřipsku“ a projekt na osvojování schopností. 

 

 

 

 

 

 



                                  

3.2 Jednání výkonné rady 

 

Výkonná rada MAS Podřipsko se v uplynulém roce sešla 10x: 

  

9. 1. 2012 

 zpráva o navázání spolupráce se sousedními MAS – Přemyslovské střední Čechy, 

Vyhlídky o.s. 

 webové stránky www.maspodripsko.cz 

 možnost získat dotaci z POV ÚK 2012 na tvorbu integrované strategie 

 návrh změny stanov 

 

6. 2. 2012 

 podmínky podání žádosti o dotaci v rámci POV ÚK 2012 

 návrh způsobu uhrazení žádosti o dotaci – členské příspěvky od obcí 3,- 

Kč/obyvatel, bezúročná půjčka 100 000,- Kč od SOP 

 

5. 3. 2012 

 představení návrhu projektu spolupráce České vinařské stezky (MAS Vyhlídky) 

 metodika ISÚ 

 úprava webových stránek 

 

9. 5. 2012 

 vedlejší hospodářská činnost MAS (zpracování žádostí o dotace) 

 zpracování strategie území formou komunitních projednávání – plán setkání 

 zajistit propagaci těchto akcí 

 přijetí finanční podpory od Ústeckého kraje 

 

5. 6. 2012 

 komunitní setkání – oblast cestovního ruchu  

 představen návrh programu ks 

 zajištění akce po všech stránkách (pozvánky, místo konání, občerstvení, atd.) 

 

30. 7. 2012 

 informace o stavu na b. účtu MAS Podřipsko 

 další komunitní plánování (místa, termíny) 

 vnitřní směrnice k nakládání s financemi 

 

20. 8. 2012 

 rozdělení dalších témat komunitních plánování 

http://www.maspodripsko.cz/


                                  

 organizace VH  dne 27. 8. 2012 

 projekt spolupráce – návrh na zapojení partnerů (Trhni se, o.s., Arakis & 

Belleville, atd.) 

 

1. 10. 2012 

 interní směrnice o pravomoci jednotlivých orgánů k nakládání s finančními 

prostředky MAS a přijímání darů 

 Projekt osvojování schopností – povinný souhlas všech obcí s územní působností 

MAS Podřipsko 

 

29. 10. 2012 

 předfinancování a financování připravovaných projektů 

 návrh struktury Integrované strategie MAS Podřipsko 

 návrhy opatření k rozvoji obcí, životního prostředí, zemědělství a ostatního 

podnikání 

 

12. 11. 2012 

 SWOT analýzy cestovní ruchu, vzdělání, rozvoje obcí, zemědělství a dalšího 

podnikání, atd. 

 prověření finanční směrnice auditorkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

4. Činnost sdružení 

4.1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 

 

Prvním projektem, který MAS Podřipsko úspěšně realizovala, byla Integrovaná strategie 

území Podřipska z POV ÚK 2012. V rámci tohoto projektu, jehož realizace probíhala od 

dubna do prosince 2012, si MAS kladla za prvořadý cíl zjistit skutečné potřeby 

podřipského regionu. Jako nástroj k tomu použila několik veřejných komunitních 

projednávání, zaměřených na cílovou skupinu projektu – veškeré občany Podřipska, 

která byla vždy zaměřena na specifické téma. 

 26. 6. 2012  Rozvoj cestovního ruchu 

 4. 9. 2012  Život v regionu – sport, kultura, tradice 

 11. 9. 2012  Občanská vybavenost – vzhled obcí, vzdělávání 

 18. 9. 2012  Zemědělství, životní prostředí a péče o krajinu 

 

V rámci vymezených témat se jednotlivé pracovní skupiny snažily naleznout vhodná 

řešení daných problémů. Hlavním výstupem projektu se stal návrh strategie Podřipska, 

který byl na posledním komunitním plánování v prosinci 2012 ještě doplněn a nyní 

probíhá jeho připomínkování. Současná podoba návrhu Integrované strategie MAS 

Podřipsko je přístupná na www.maspodripsko.cz. Dalším výstupem se stala i stabilizace 

členské základny, především ucelení územní působnosti místní akční skupiny, které 

v době dokončení realizace projektu tvořilo 27 obcí. 

 

Celkové výdaje tohoto projektu činily 132 427,- Kč, Ústecký kraj poskytl finanční 

podporu ve výši 99 320,- Kč. 

Na tento projekt by MAS Podřipsko ráda navázala dalším, tentokrát z Programu rozvoje 

venkova ČR, opatření III.4. 1 Získávání dovedností, animace a provádění, jehož realizace 

by měla probíhat od poloviny roku 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maspodripsko.cz/


                                  

4.2 Státní dotace MZe pro NNO na rok 2013 – Co se děje na Podřipsku 

V současné době se MAS Podřipsko prezentuje především webovými stránkami 

www.maspodripsko.cz, které jsou pravidelně aktualizovány a nabízí přehled o 

aktuálních nabídkách dotací z fondů EU, zároveň jsou zde uveřejněny veškeré zápisy 

z jednání orgánů MAS Podřipsko. V roce 2012 byla předložena žádost o dotaci na projekt 

„Co se děje na Podřipsku?“, čtvrtletník, který by obsahoval přehled kulturních akcí 

v podřipském regionu, a zároveň informoval o MAS Podřipsko, její činnosti a o jejích 

členech. Hlavním cílem tohoto periodika by mělo být rozšíření všeobecného povědomí o 

existenci Místní akční skupiny, a právě z tohoto důvodu by jeho distribuce probíhala 

bezplatně do každé poštovní schránky na Podřipsku. MAS požádala ministerstvo 

zemědělství o dotaci na tento záměr. Projekt podpořen nebyl, přesto se MAS chystá 

alespoň v omezené míře vydávat informační materiál a oslovit tímto způsobem 

veřejnost v rámci realizace projektu financovaného z Programu rozvoje venkova ČR, 

opatření III.4. 1 Získávání dovedností, animace a provádění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maspodripsko.cz/


                                  

4.3 Projekt spolupráce Polabskými stezkami za vínem a poznáním 

 

Přípravná fáze na vytvoření tohoto projektu spolupráce probíhala od června 2012, kdy 

MAS Podřipsko uspořádalo své první komunitní plánování zaměřené na oblast 

cestovního ruchu. Na přípravě projektu jsme aktivně spolupracovali s MAS Vyhlídky, 

která působí v mělnickém regionu, poté byla vytvořena pracovní skupina z partnerů 

projektu, mezi nimiž nalezneme starosty obcí, místní podnikatelé v cestovním ruchu, 

vinaře i neziskové organizace. Ti se při setkáních soustředili především na vhodné 

umístění informačních tabulí a odpočivných míst v rámci této stezky.  

 

Hlavním cílem se stalo odstranění bariéry vytvořené hranicemi krajů a obnovení 

provázanosti území MAS Vyhlídky a MAS Podřipsko. Výstupem projektu bude ucelená 

studie mapující veškeré zajímavosti obou regionů, která navrhne jejich provázání 

systémem stezek. Společným tématem pro oba naše regiony je vinařství. Na území obou 

MAS se rozléhají jediné dvě české vinařské oblasti – litoměřická a mělnická. V rámci 

projektu bude proto vybudována vinařská stezka, která bude alternativou pro turisty 

projíždějící po tzv. Labské stezce. Tato naučná stezka poskytne turistům, kromě 

krásných pohledů na viniční horu Sovici nebo mělnický zámek, informace o historii 

vinařství, místních vinařích a dalších atraktivitách. Projekt by měl být realizován 

v průběhu roku 2013 a 2014. 

 

MAS by však ráda i na tento projekt dále navázala, jakým způsobem to bude, určí opět 

pracovní skupina, která bude vytvořena právě k tomuto účelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

4.4 Získávání dovedností, animace a provádění 

 

Přípravná fáze tohoto projektu plynule navázala na ukončení realizace projektu 

Integrovaná strategie území Podřipska, v jejímž rámci byla územní působnost MAS 

Podřipsko rozšířena o několik dalších obcí, a tím bylo dosaženo úplné celistvosti 

zájmového území místní akční skupiny, které však nepřekračuje pomyslné hranice 

Podřipska, a smysl tedy zůstává zachován.  

 

Prvořadý záměr projektu je vytvořit kvalitní implementační část Integrované strategie 

území Podřipska 2014 – 2020, podle které, v případě podpory, budou rozdělovány 

finanční prostředky z fondů EU v dalším programovacím období. 

 

V rámci projektu bude uskutečněna jedna tréninková výzva k předkládání žádostí o 

dotace na měkké akce, které bude předcházet školení žadatelů, a bude vybrána a 

proškolena výběrová komise. Neposledním výstupem bude proškolení zaměstnance 

MAS Podřipsko podpořenou MAS Vyhlídky, která již rozděluje finanční prostředky 

z EAFRD, v rámci tohoto školení bude zaměstnanec MAS Podřipsko pravidelně dojíždět 

na konzultace, bude mu poskytnuto metodické poradenství a koučing v rozsahu 

nezbytném pro dosažení kvalitních výstupů projektu. 

Dotace je stanovena na 500 000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

5. Finance 

5.1 Příjmy/výdaje 

Příjmy Výdaje 
Příjmy Částka (Kč) Výdaje Částka (Kč) 
Členské příspěvky  45 807 Mzdy                         - 119 000 
Půjčka od SOP       100 000 Členské poplatky       - 3 000 
Dotace ÚK                 99 320 Notebook                   - 13 427 
Poradenství           25 000   
Připsané úroky 35   
Celkem 270 162 Celkem - 135 427 
Stav účtu k 31. 12. 2012: 134 735 Kč 
 

 

5.2 Výnosy/náklady 

Výnosy  Náklady 
Příjmy Částka (Kč) Výdaje Částka (Kč) 
Členské příspěvky  84 978  Mzdy                         - 139 000 
Půjčka od SOP       100 000 Členské poplatky       - 3 000 
Dotace ÚK                 99 320 Notebook                   - 13 427 
Poradenství           35 000   
Připsané úroky 35   
Celkem 319 333 Celkem - 155 427 
Hospodářský výsledek: 163 906 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

6. Závěr 

 

Tato výroční zpráva shrnuje v hlavních bodech první celý rok fungování MAS Podřipsko. 

Přestože místní akční skupina vznikla v roce 2011, její činnost v prvních měsících byla 

pouze taková, aby zajistila především základní fungování MAS, a proto nebyla výroční 

zpráva za tento rok zpracována.  

 

Rok 2012 byl pro MAS zásadní z pohledu rozšíření členské základny. MAS více než 

zdvojnásobila lenskou základnu a k 31. 12. 2012 měla 42 členů. Rok 2012 byl dále 

významný hlavně díky první získané dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého 

kraje, která umožnila organizaci série komunitních plánování poskytujících základ pro 

Integrovanou strategii území Podřipska. 

 

V průběhu letních a podzimních měsíců začal být připravován projekt národní 

spolupráce Polabskými stezkami za vínem a poznáním, na který by MAS v dalších letech 

ráda navázala. 

 

Rok 2012 byl v otázce financí uzavřen s hospodářským výsledkem 163 906,- Kč, přičemž 

celkové náklady za tento rok činily 155 427,- Kč a celkové výnosy 319 333,- Kč. 

 

V roce 2013 čeká MAS Podřipsko především pokračování v tvorbě Integrované strategie 

území Podřipska 2014 – 2020, která by měla být hrazena z větší části z PRV III.4.1 

Získávání dovedností, animace a provádění, zároveň bude zahájena realizace projektu 

spolupráce Polabskými stezkami za vínem a poznáním. Oba tyto projekty budou 

realizovány i v roce 2014. 

 

 

 

 

 


