
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 

 

Hlavní poslání a cíle společnosti  

a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména 

venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé 

životní prostředí, 

b) naplňování integrované rozvojové strategie MAS – Partnerství Moštěnka v oblastech: 

 - rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu - obnovy památek; 

 - rozvoje života v obcích – podpory spolků, zkvalitňování občanské vybavenosti, zvyšování 

atraktivity veřejných prostranství v obcích, modernizace škol a podpory aktivit dětí a 

mládeže na venkově, zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích; 

- Péče o krajinu a energetických zdrojů – obnovy původního rázu krajiny, rozvoje využití a 

zpracování biomasy, zavádění obnovitelných zdrojů energie 

- podpory venkovského podnikání a zemědělství – rozvoje malého a středního podnikání 

s ohledem na zachování venkovského charakteru, podpory místních produktů, podpory 

rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií 

- obnovy, rozvoje a zlepšení technické, dopravní a informační infrastruktury – 

modernizaci technického fondu údržby, internetizace a využití nových informačních 

technologií 

- posílení managementu rozvoje místního partnerství – zlepšování spolupráce partnerů v 

regionu a mezi MAS, propagace území a činnosti MAS, zajištění pracovních skupin a 

projektových týmů, zajištění stabilního managementu rozvoje MAS. 

c) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni a zabezpečení 

koordinovaného postupu všech subjektů v území k všestrannému rozvoji za dodržení 

principů trvale udržitelného rozvoje. 

Služby, které společnost poskytuje a jimiž se snaží naplňovat své cíle 

- konzultační, poradenská a informační činnost při přípravě a realizaci projektů v oblasti 

obnovy a rozvoje venkova, při získávání grantů a dotací z evropských, národních, 

krajských a jiných zdrojů včetně realizace výběrových řízení a účetnictví dle platné 

legislativy 

- organizování konferencí, seminářů, školení, besed, odborných kurzů, stáží a jiných 

vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti pro podporu obnovy a rozvoje venkova, 



- organizování odborných setkání mezi regiony pro předávání dobrých zkušeností a 

příkladů, 

- zajištění realizace kulturních, společenských, vzdělávacích, národopisných, sportovních 

a volnočasových akcí, aktivit na podporu dětí a mládeže a dalších skupin obyvatelstva, 

- publikační a osvětová činnosti související s obnovou a rozvojem venkova včetně 

vydávání periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů, 

- zajištění dialogu a spolupráce s veřejnoprávními a soukromými institucemi i širokou 

veřejností v rámci území střední Moravy 

      - navazováním kontaktů a spolupráce v České republice i v zahraničí 

 

Základní údaje o společnosti 

Zakladatelé společnosti: 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

Záhoří, o.s. 

Centrum pro volný čas Dřeváček, o.s. 

Sídlo společnosti: Kostelec u Holešova 58, 768 43 

IČO: 282 79 069 

Čísla účtů 

2200033666/6800 

4200203310/6800 

4200221412/6800 

 

Orgány společnosti jsou: 
Správní rada 
Dozorčí rada 
Ředitel 
 
Správní rada je tříčlenná 
Dozorčí rada je tříčlenná 
Funkční období člena správní i dozorčí rady je tříleté 

 
 



Správní rada stav k 31.12.2013 
 
Předseda : Tomáš Šulák  
 
Členové : Pavel Šaradín 
      Ivana Chytilová  
 
Dozorčí rada stav k 31.12.2013 
 
Předseda : Radoslav Pospíšilík  
 
Členové : Miroslav Kroupa  
                Ing. Petr Lipner  
 
Ředitelka společnosti : Markéta Kropáčková ( od 17.3. 2011) 
Správní i dozorčí rada vykonává svou činnost bez nároku na odměnu.  
 
Další lidské zdroje :  
Organizace zaměstnává své pracovníky v rámci Dohody o provedení práce a Dohody o 
pracovní činnosti. 
 
 

Rok 2013 – činnosti uskutečněné v účetním období 
 
 

Název projektu Náklady  v roce 2013 Výnosy v roce 2013  výsledek 

Sblížení politikou - 
výchova k aktivnímu 
občanství a lokální 
demokracii 

1 351 774 1 778 971 427 196 

Konference „ 
Zaměstnanecká 
družstva jako soc. 
inovativní nástroj“ 

38 700 38 700 0 

    

 
 
Zpracování individuálních žádostí o dotace do různých dotačních titulů projektovými 
manažery 
Vyhotovování výběrových řízení   
Manažerská činnost pro DSO MR Moštěnka 
Organizace exkurze pro MR Slušovicko a MR Moštěnka 
 
Zpracovávání strategických dokumentů rozvoje území pro Region Poodří, Vizovicko – 
Slušovicko, Litovelsko – Pomoraví,  Hříběcí Hory, OPRV 

 



 
 
Finanční zpráva 
 
SMARV o.p.s. vede účetnictví v plném rozsahu ve smyslu § 9, odst 1 zákona o účetnictví. 
Rozsah o obsah účetní závěrky o.p.s. je určen zákonem o účetnictví a vyhláškou 504/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Rozvaha 
 

AKTIVA 1. 1. 2013 31. 12. 2013 

A. Dlouhodobý majetek celkem   

I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 56  

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -56  

B. Krátkodobý majetek celkem 677 808 

I.   Zásoby celkem   

II.  Pohledávky celkem 55 456 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 622 352 

IV. Jiná aktiva celkem   

      Aktiva celkem 677 808 

PASIVA 1. 1. 2013 31. 12. 2013 

A. Vlastní zdroje celkem 455 722 

I.   Jmění celkem 246 246 

II.  Výsledek hospodaření celkem 209 476 

B. Cizí zdroje celkem 222 86 

I.   Rezervy celkem   

II.  Dlouhodobé závazky celkem   

III. Krátkodobé závazky celkem 222 86 

IV. Jiná pasiva celkem   

      Pasiva celkem 677 808 

  

 

 



VÝSLEDOVKA 

 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

   NÁKLADY 

   Spotřebované nákupy celkem 38 

   Služby celkem 1 014 

   Osobní náklady celkem 1 400 

   Ostatní náklady celkem 55 

   Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opravy  

   NÁKLADY celkem 2 509 

 

   VÝNOSY 

   Tržby z prodeje služeb 995 

   Ostatní výnosy celkem(úroky) 2 

   Přijaté příspěvky celkem  

  Provozní dotace 1 779 

   VÝNOSY celkem  2 776 

   HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 267 

 

 
 
 
Děkujeme všem členům správní a dozorčí rady, všem našim spolupracovníkům a příznivcům 
za spolupráci. 
 
Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti SMARV o.p.s. za rok 2013 předkládá 
Markéta Kropáčková 
 
V Kostelci u Holešova 11.6.2014 
 
 


