
MAS Lužnice, o. s. 
Sudoměřice u Bechyně 105, 391 72 

IČ: 266 77 849 
tel: 774 424 078 

e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz 
 

  1 

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 

 

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 

 

Dne 4. února 2010 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 4 k Dohodě o poskytnutí dotace 

z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok 2010. Na tento rok bylo MAS Lužnici 

přiděleno 7 938 048 Kč, z toho bylo 6 747 341,- Kč určeno na realizaci Strategického plánu 

Leader MAS Lužnice prostřednictvím konkrétních projektů konečných žadatelů (IV.1.2.), 

1 190 707,- Kč bylo určena na režijní náklady MAS Lužnice (IV.1.1). 

 

V roce 2010 vyhlásila MAS Lužnice čtyři výzvy k předkládání žádostí o podporu projektů. První 

výzva roku 2010, v pořadí již 4. Výzva, byla vyhlášena od 1. do 20. ledna 2010 a bylo přijato 

celkem 6 Žádostí o dotaci. Výběrová komise, která zasedala 23. 2. 2010, vybrala pouze 5 

projektů. Projekt žadatele „Asociace kulturního dědictví - Patrimony“ byl zpochybněn z důvodu 

podezření, že zakládá veřejnou podporu. Proto byl poslán dotaz na Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, který podezření Výběrové komise potvrdil. Ostatní projekty byly předány 

na RO SZIF (v rámci 9. kola příjmu žádostí), kde úspěšně prošly administrativní kontrolou a 

kontrolou přijatelnosti. Celkem bylo v této výzvě spotřebováno 3 576 406,- Kč. Dohody o 

poskytnutí dotace podepisovali žadatelé během měsíce září 2010. Ke konci roku 2010 jsou již 4 

projekty zrealizovány, zkontrolovány a vyúčtovány. 

 

4. Výzva  1. - 20. 1. 2010  alokace: 6 747 341,- 

Fiche 1,2,3,4,5,6 

Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady 

Výše dotace 

Šonka Jiří 
Modernizace technologie výkrmových hal při 
produkci brojlerů 

601168 200656 

Obec Radětice 
Úprava veřejného prostranství ve spodní části 
obce Radětice 

484000 363750 

obec Želeč 
Pořízení vybavení pro modernizaci výuky 
Základní školy v Želči 

990000 744000 

Městys Malšice 
Maršov - udržovací práce a stavební úpravy 
obecního domu čp. 26 

2397000 1800000 

obec Sudoměřice u Bechyně 
Výměna oken a dveří na obecním úřadě v 
Sudoměřicích u Bechyně 

623000 468000 

Asociace kulturního dědictví - 
Patrimony 

Integrované školící a rekreační centrum - chatový 
areál Větrov 

0 0 

 
celkem  3 576 406,- 
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Během měsíce května 2010 (od 10. do 31. května 2010) byla vyhlášena 5. Výzva. Této výzvy 

využili 4 žadatelé, kteří předložili své projekty do Fiche č. 1, 3 a 5. Výběrová komise dne 16. 6. 

2010 všechny projekty vybrala a následně byly předloženy na RO SZIF (v rámci 10. kola příjmu 

žádostí). Z administrativní kontroly byl vyřazen projekt firmy Miotar s.r.o., který nedoložil 

platné stavební povolení. Ostatní projekty prošly v pořádku i kontrolou přijatelnosti a během 

měsíce prosince byly schváleny k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

 

5. Výzva  10. - 31. 5. 2010 alokace: 3 170 935,- 

Fiche 1,2,3,4,5 

Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady 

Výše dotace 

Douda Ladislav Rekonstrukce stodoly 1060000 354000 

Miotar s.r.o. 
Úprava zemědělského objektu ve Vyhnanicích na 
malokapacitní ubytovací zařízení 

0 0 

Občanské sdružení Klášter Klášterní zahrada - prostor pro kulturu 383000 344700 

obec Březnice Obnova vybavení kulturního domu v Březnici 482000 362099 

 
celkem  1 060 799,- 

 

 

V období mezi 10. - 30. zářím 2010 proběhla 6. Výzva k předkládání projektů, kde měly být 

podpořeny pouze žádosti z Fiche číslo 3 a 4. Na tuto Výzvu bylo určeno celkem 2 110 136,- Kč. 

Žádost o podporu podal pouze jeden Žadatel s požadavkem 980 000,-Kč a to do Fiche číslo 3. 

Jelikož zůstalo nerozděleno 1 130 136,- Kč, byla vyhlášena od 1. do 22. října další Výzva, v pořadí 

již 7. Výzva, která byla zaměřena na podporu a rozvoj mikropodniků (Fiche 2). Do této Výzvy se 

přihlásili dva žadatelé, kteří finanční alokaci na tuto výzvu, a vlastně i na celý rok 2010, 

spotřebovali. Všechny tři projekty byly hodnoceny Výběrovou komisí, projekt 6. Výzvy byl 

hodnocen a vybrán 18. 10. 2010, dva projekty 7. Výzvy byly hodnoceny a vybrány 22. 10. 2010. 

Všechny vybrané projekty byly předány na RO SZIF v rámci 11. Kola příjmu žádostí, úspěšně 

prošli administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a během měsíce března 2011 budou 

podepisovat Dohody o poskytnutí dotace.   
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6. Výzva  10. - 30. 9. 2010 alokace: 2 110 136,- 

Fiche 3,4 

Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady 

Výše dotace 

Jiří Fábera Sportovní centrum bechyně 1960000 980000 

 
celkem  980000,- 

 

7. Výzva  1. - 22. 10. 2010 alokace: 1 130 136,- 

Fiche 2 

Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady 

Výše dotace 

Martin Houdek Minimalizace odpadu z truhlářské výroby 306400 150136 

MONETTA CZ s.r.o. Vybavení firmy MONETTA CZ s.r.o. 1960000 980000 

 
celkem  1130136,- 

 

 

Během roku 2010 MAS Lužnice zpracovala celkem 13 žádostí do Programu rozvoje venkova 

Leader a pro 7 zrealizovaných projektů zpracovala Žádost o platbu.   

Od začátku realizace Strategického plánu Leader na území MAS Lužnice, to znamená od října 

2008, do konce roku 2010 zpracovala MAS Lužnice celkem 37 Žádostí o dotaci, z nichž je již 20 

projektů zrealizováno a vyúčtováno.  

 

 

JK GRANTY 

 

MAS Lužnice, o. s. v roce 2010 pokračovala v poradenské činnosti a pro žadatele z území 

mikroregionu zpracovala projekty do různých dotačních titulů. V roce 2010 zpracovala MAS 

Lužnice celkem 12 Žádostí o poskytnutí dotace z dotačních programů mimo SPL přibližně na 

890 000,-Kč. Žádosti byly podány do těchto grantových programů: 

• GP Podpora začínajících včelařů 2011 (Helena Kropíková - Sudoměřice u B.) - dotace 16 350,-  

• GP Podpora začínajících včelařů 2010 (Milan Šimák - Malšice) - dotace 19 875,- 

• GP Podpora začínajících včelařů 2010 (Homola Norbert - Sudoměřice u B.) - dotace 12 750,- 

• GP Podpora živé kultury (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni) - dotace 30 000,- 

• GP Rožmberský rok 2011 (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni) - dotace 57 330,- 

• GP Podpora jednotek SDH (Sudoměřice u Bechyně) - dotace 49 000,- 
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• GP Podpora jednotek SDH (Hlavatce) - dotace 32 900,- 

• GP Nemovité kulturní památky (Miroslav Zelenka - Komárov) - dotace 431 670,- 

• GP Podpora v oblasti kultury (Hlavatce) - dotace 102 900,- 

• GP Opravy a rekonstrukce MŠ (Sudoměřice u Bechyně) - dotace 96 000,- 

• GP Podpory přehlídek a soutěží (ZUŠ Václava Pichla v Bechyni) - dotace 20 000,- 

• SZIF Podpora včelařů (Koudelka Ladislav - Stádlec) - dotace 22 000,- 

 

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

 

V roce 2010 byla pro žadatele z území MAS Lužnice zpracována zadávací dokumentace 

k projektům předkládaných do PRV Leader. Konkrétně byla zpracována kompletní zadávací 

dokumentace k projektům „Sportovní centrum Bechyně“ - Jiří Fábera, „Vybavení firmy MONETTA 

CZ s.r.o.“ - MONETTA CZ s.r.o., „Výměna oken a dveří na obecním úřadě v Sudoměřicích u Bechyně“ 

- obec Sudoměřice u Bechyně, „Pořízení vybavení pro modernizaci výuky Základní školy v Želči“ - 

obec Želeč, „Bechyňský klášter - zázemí pro společenské, kulturní a církevní aktivity“ - Nadační 

fond Konvent Pax.  

 

 

REŽIJNÍ NÁKLADY MAS LUŽNICE 

 

MAS Lužnice měla v roce 2010 k dispozici na režijní náklady 1 190 707,- Kč. Během tří etap 

vyúčtování bylo profinancováno celkem 1 136 785,-Kč. Zbývající částka, která se nevyčerpala, to 

je 53 922,-Kč je přesunuta k rozdělení na realizaci SPL prostřednictvím konkrétních projektů.  

Finance byly použity na kancelářské potřeby, osobní náklady, nájemné, telefonní a poštovní 

poplatky, účetní služby, propagaci MAS Lužnice (tisk brožura „Mikroregion Lužnice“, kapesní 

kalendářík na rok 2009 a 2010), účast na konferenci, školení zaměstnanců MAS (Andrea 

Mikešová - školení v oblasti veřejných zakázek). Dne 28. března 2011 bude na MAS Lužnice 

provedena pracovníky SZIF fyzická kontrola režijních nákladů. 

 

Zasedání orgánů MAS Lužnice v roce 2010 

Výbor MAS    - 28. dubna, 8. září, 30. září, 16. prosince 

Výběrová komise MAS  - 23. února, 16. června, 18. října, 22. října 

Kontrolní komise MAS  - 12. ledna, 23. srpna, 26. října 

Valné shromáždění MAS  - 28. dubna  
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PROJEKTY SPOLUPRÁCE IV.2.1 

 

Stezka z Týna na Onen Svět 

Během roku 2010 byla provedena realizace projektu Spolupráce MAS Lužnice, MAS Vltava a MAS 

Střední Povltaví s názvem „Stezka z Týna na Onen Svět“. Dne 25. listopadu 2011 jsme podali na 

RO SZIF žádost o proplacení. Fyzická kontrola projektu, který řeší vybavení stezky venkovním 

mobiliářem v lesních prostorech, proběhla pracovníky SZIF 10. února 2011. Platbu ve výši 

556 250,-Kč můžeme očekávat během měsíce dubna 2011. Aby mohla MAS Lužnice projekt 

zrealizovat, musela si opatřit úvěr na předfinancování projektu. Tento úvěr jsme splatili k 31. 12. 

2011. 

 

Stezka z Onoho Světa do Týna 

V květnu 2010 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na projekt Spolupráce MAS Lužnice, 

MAS Střední Povltaví a MAS Vltava s názvem „Stezka z onoho Světa do Týna“. Tento projekt 

navazuje na již zrealizovaný projekt „Stezka z Týna na Onen Svět“ a řeší vybavení stezky 

venkovním mobiliářem a hracími prvky mimo lesní úseky. Projekt je v realizaci a vyúčtování je 

plánováno ke konci měsíce června 2011. Celkové náklady MAS Lužnice jsou předpokládány ve 

výši 386 200,-Kč, z této částky je dotace 350 680,-Kč. 

Slavnostní otevření stezky je naplánováno na 8. května 2011. 

 

Regionální značka 

Dohoda k projektu Spolupráce MAS Lužnice, MAS Vltava a MAS Ekoregion Úhlava s názvem 

„Regionální značka“ byla podepsána v únoru 2010. Projekt se zabývá vytvořením regionální 

značky, která bude sloužit hlavně k propagaci výrobků a služeb. V návaznosti na průzkum 

místního trhu bude vyhlášena soutěž o nejlepší výrobek z mikroregionu. Všichni výrobci a 

poskytovatelé služeb z mikroregionu, kteří se nám přihlásí a splní určitá kritéria, získají 

certifikát s logem regionální značky.  

V březnu 2011 byl vytištěn leták, který bude rozmístěn mezi místní podnikatele, poté se 

jednotliví podnikatelé osobně navštíví a předloží se jim dotazník, kde budou vyplňovat kontaktní 

údaje, obor jejich řemeslné výroby a výrobek, který chtějí do soutěže přihlásit. Poté bude mezi 

obyvateli mikroregionu provedena anketa o nejlepší výrobek a poskytovanou službu, jejíž 

výsledky budou slavnostně vyhlášeny 23. července 2011 při konání řemeslného jarmarku 

v Sudoměřicích u Bechyně.  

Součástí projektu je nákup mobilního pódia, laviček a stolů. Náklady na projekt jsou ve výši 

520 300,-Kč, dotace činí 500 300,-Kč. 
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OSTATNÍ 

 

� Bankovní úvěry Česká spořitelna 

Předfinancování projektu „Stezka z Týna na Onen Svět“ - SPLACEN 

Výše úvěru:  556 250,- 

Vyčerpáno:  491 400,- 

Čerpáno do:  30. 6. 2010 

Splatnost:  31. 12. 2010 

Úroky:   14 781,30,- 

Předfinancování režijních nákladů MAS Lužnice 2010 

Výše úvěru:  1 000 000,- 

Vyčerpáno:  988 213,50,- 

Čerpáno do:  28. 2. 2011 

Splatnost:  30. 6. 2011 

Úroky 2010: 12 777,30,- 

 

� Dar od Jihočeského kraje 

V září 2010 obdržela MAS Lužnice od Jihočeského kraje dar ve výši 130 000,-Kč. Tyto prostředky 

byly využity na úroky z úvěru, které se od roku 2008 do 31. 12. 2010 vyšplhaly na 83 374,10,-Kč.  

 

� Spolupráce s Farmářským centrem 

Dne 12. 5. 2010 podepsalo Farmářské centrum Vltava Dohodu o poskytnutí dotace se SZIF na 

projekt „Podnikání a lidová řemesla na venkově“. Projekt je zaměřen na vzdělávání fyzických 

osob v oblasti lidové tvorby a na posílení jejich schopnosti se prosadit na domácím trhu. 

Výběrové řízení na samotnou realizaci projektu vyhrálo Občanské sdružení Tatrmani, které je 

organizátorem řemeslných kurzů. Od září 2010 do léta 2011 proběhne celkem 13 vzdělávacích 

seminářů, které jsou rozděleny do dvou bloků: Základy podnikání pro začínající podnikatele (PC 

gramotnost, Reklama a marketing, Hlasový seminář) a Výuka lidových řemesel (Keramika, 

Vitráže Tiffany, Adventní vazba, Košíkářství, Drátování, atd.). Na realizaci seminářů spolupracuje 

s OS Tatrmani i MAS Lužnice, která zajišťuje semináře z oblasti Základy podnikání. Kurzy budou 

ukončeny prodejním jarmarkem dne 23. července 2011. V souvislosti s touto akcí budou 

vyhlášeny i výsledky soutěže o nejlepší výrobek mikroregionu v rámci projektu „Regionální 

značka“. 
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� Spolupráce s TDO Lužnice 

MAS Lužnice spolupracuje s TDO Lužnice na projektu OPŽP prioritní osa 4.1 Zkvalitnění 

nakládaní s odpady.  Během dubna 2011 by měl být projekt předložen k zaregistrování. 

 

� Spolupráce se SŠOV 

MAS Lužnice ve spolupráci se Sudoměřickou školou obnovy venkova připravila dne 16. 12. 2010 

seminář pro zástupce veřejné správy na téma „Drobná sakrální architektura v krajině“.  

 

� Spolupráce s VOŠ a SZeŠ Tábor 

MAS Lužnice ve spolupráci s Agenturou pro zemědělství a venkov Tábor v roce 2010 

spolupracovala s Vyšší odbornou školou a Střední zemědělskou školou v Táboře.  

Dne 7. 4. 2010 se v Táboře v aule budovy VOŠ  a SZeŠ uskutečnil seminář zaměřený na 

seznámení studentů středních škol s činností MAS na téma „Zkušenosti s řízením mikroregionů - 

MAS“.  

Dne 14. 9. 2010 se v Táboře v aule budovy VOŠ  a SZeŠ uskutečnil seminář zaměřený na 

bioplynové stanice s názvem „Energeticky soběstačná obec“, kdy proběhly i dvě exkurze po 

bioplynových stanicích z okolí. Seminář byl určen pro zaměstnance veřejné správy a pro 

podnikatele a zemědělce.  

 

� Hodnocení MAS 

V průběhu léta 2010 probíhalo celorepublikové hodnocení místních akčních skupin. MAS 

Lužnice byla hodnotitelskou komisí, ve složení pracovník Mze (p. Diblík), pracovník SZIF (p. 

Dohnalová) a pracovník NS MAS (p. Šulák), navštívena dne 28. 7. 2010. Komise hodnotila 

administrativní chybovost, naplňování finančního plánu, množství žadatelů neuspokojených 

MAS z důvodu nedostatku finančních prostředků a spolupráci při hodnocení. Na základě těchto 

ukazatelů pak Mze zařadilo MAS do jednotlivých kategorií. Celkem bylo stanoveny 4 kategorie: A 

- nejlépe fungující MAS, B - Dobře fungující MAS, C - Průměrné MAS, D - MAS, které by měly svůj 

přístup přehodnotit. MAS Lužnice se 117 body skončila v kategorii B - Dobře fungující MAS.  

 

� Účast na konferencích 

13. 5. 2010 - „Venkov po roce 2013“ v Olomouci 

23. - 25. 11. 2010 - „Národní konference - VENKOV 2010“ v Lázních Bělohrad 

26. 8. - 31. 8.  2010 - prezentace MAS Lužnice na „Země živitelce“ 

31. 5. 2010 - valná hromada KS MAS ČR v Českých Budějovicích 


