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1. Obecná charakteristika období 
 

Rok 2010 byl již šestým rokem profesionálního fungování kanceláře občanského sdružení. 

Náplní kanceláře MAS v tomto roce byla: Příprava projektů a zajištění jejich realizace v 

programu Leader i dalších programech podle kritérií a podmínek, stanovených pro tyto 

programy 

• Aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení a spolupráce s dalšími partnerskými 

sdruženími, resp. fyzickými a právnickými osobami 

• Spolupráce se svazky obcí Mikroregion Podralsko, Svazek obcí Peklo, Svazek obcí Máchův 

kraj, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje při rozhodovacích procesech 

umožňujících naplnění otázek řešení problematiky v dotčeném teritoriu 

• Poskytování poradenství při zpracovávání žádostí o dotace a granty všem zájemcům na 

svém území působnosti 

V průběhu měsíců leden - červen 2010 bylo ukončeno 13 projektů a proběhlo 13 fyzických 

kontrol v místech realizace projektů z 5. a 7. kola (výzva 01-08-08 a 02-05-09). 

Přestěhovali jsme se do nových prostor v Mimoni, ulice Malá 168, 1. patro, čímž jsme se více 

přiblížili k centru dění a tato skutečnost byla okamžitě znát na zvýšení návštěvnosti naší 

kanceláře, zvýšení počtu konzultací a rozšíření naší činnosti. 
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Po těchto změnách následovalo vyhlášení 3. výzvy – 03-01-10 (9. kolo příjmu žádostí) a 

neuvěřitelné množství konzultací, navazujících na tuto výzvu. Přijato bylo 27 projektů, z 

nichž výběrová komise doporučila ke schválení 22 projektů, které byly předloženy na RO 

SZIF do Hradce Králové. 

Úspěšně jsme ukončili obě etapy Projektů spolupráce „ U nás je taky hezky!“ a  „ U nás je 

taky hezky – II. etapa“. 

Začali jsme pracovat na projektech spolupráce z opatření IV.2.1. Připravili jsme – opět ve 

spolupráci s MAS Turnovsko - dva projekty, v nichž jednou jsme jako koordinační a jednou 

jako partnerská MAS. Projekty pod názvem „U nás je taky hezky – rozhlédněte se!“ a „U nás 

je taky hezky – sportujte s námi!“ volně navazují na předchozí dva projekty - „U nás je taky 

hezky“ a „U nás je taky hezky – II. etapa“.  

V třetí dekádě měsíce dubna byla vyhlášena Výzva v projektech Spolupráce „ Z Kokořínska 

do Podralska“ (koordinátor – MAS Vyhlídky), výběrové řízení proběhlo 21.5.2010 na 

Mělníku v kanceláři MAS Vyhlídky, výstupem tohoto projektu bude oživení vojenských a 

technických historických památek na trasách pro pěší, cyklostezkách a hipostezkách. 

Zúčastnili jsme se jako vystavovatelé Země Živitelky v Českých Budějovicích a exkurze do 

MAS Přemyslovské střední Čechy v rámci výměny zkušeností s jinými MAS. 

V roce 2010 proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského 

intervenčního fondu a Národní sítě MAS první celkové hodnocení místních akčních skupin 

podpořených v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupin a Programu rozvoje venkova ČR 

2007-2013. Byli jsme vybráni jako jedna ze 16ti nejlépe fungujících MAS v ČR z 1, kola 

výzvy (z prvních 48 MAS). 

Zapojili jsme se do programu Zelená úsporám.  
3. 12.  2010 jsme vyhlásili Výzvu k předkládání projektů  04-01-11 (12. kolo výzvy na SZIF) 

s termínem ukončení výzvy 12. 1. 2011. 

  

 

2. Stav členské základny
  

Počet členů v průběhu roku kolísal, k 31.12.2010 bylo členy nebo čekateli na členství 45 

subjektů ze všech sektorů veřejného života (veřejná správa, ziskové subjekty, neziskové 

subjekty a soukromé osoby), všichni členové splňují podmínky členství dané stanovami 

sdružení a zároveň podmínky členství v  MAS dané pravidly pro MAS 

 

Seznam členů LAG Podralsko
Obce / mikroregiony 

Obec Velký Valtínov 

Město Osečná 

Město Mimoň 

Město Dubá 

Město Ralsko 

Město Zákupy 

Město Doksy 

Obec Blíževedly 

Město Stráž pod Ralskem 

Město Jablonné v Podještědí 

Město Bělá pod Bezdězem 

Obec Noviny pod Ralskem 

Mikroregion Podralsko 

Obec Hamr na Jezeře   

Obec Chlum    

Podnikatelé 

Lubomír Majliš 

Mimoňská komunální, a.s. 

Lázně Kundratice, a.s. 

PV-Cvikov, s.r.o. 

J.M.B., s.r.o. 

AGROP, spol. s r.o. 

Regata Čechy, a.s. Hotel Port 

REGIO Máchova kraje, a.s. 

Petr Krejbich 

Jan Langšádl 
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Jaromír Plíva 

ZOD Brniště     

Mgr. Žák Vladimír 

Neziskové organizace 

CHORUS, pěvecké sdružení 

ZŠ a MŠ Osečná  - Johanovský Tomáš 

Sportovní klub Osečná 

PS Výři 

SRPŠ Mimoň Mírová 

Karel Třešňák 

TJ Slavoj Dubá 

DDM Vážka 

Junák-svaz skautů a skautek ČR,  Ralsko 
Mimoň 

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem 

TOUR DE RALSKO, o.s. 

PS Ralsko 

Obnova památek – Památky Sev. Čech  

Podralský nadační fond    

Máchovo jezero , o.p.s.   

Lázeňský rybník, o.s.    

Meandry Ploučnice, o.s. 

 

 

 

 

Obce             -15 , tzn. 33% 

 

Podnikatelé – 13 , tzn. 29% 

 

NNO            – 17 , tzn. 38%

 
 

 

Zastoupení jednotlivých sektorů

 
 

 

3. Orgány sdružení 
 

3.1   Valná hromada 

Valná hromada sdružení se v roce 2010 sešla celkem dvakrát, z každého jednání byl pořízen 

zápis a usnesení. 

 

3.2.   Představenstvo 

V období roku 2010 pracovalo představenstvo v tomto složení: 

 

Ing. Tomáš Rychtařík – PS Výři, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy. Předseda LAG Podralsko o.s. 

Bc. Zdeněk Krenický - starosta města, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy. Místopředseda LAG Podralsko o.s. 

33 

29 

38 Obce, svazky obcí 

Podnikatelé 

Neziskové organizace 
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Vlasta Dozorcová – starostka města, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy. Členka představenstva LAG Podralsko o.s. 

Ing. Luděk Téra -podnikatel, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy, zejména v oblasti cestovního ruchu. Člen představenstva LAG 

Podralsko o.s. 

Luboš Pytloun -zástupce sportovního o.s., dlouholeté zkušenosti s národními i 

evropskými dotačními programy. Místopředseda LAG Podralsko o.s. 

 

3.3   Programový výbor 

K 31. 12. 2010 pracoval programový výbor v tomto složení: 

 

Jiří Hauzer - starosta města, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy 

Luboš Pytloun -zástupce sportovního o.s., dlouholeté zkušenosti s národními i 

evropskými dotačními programy 

Ing. Luděk Téra -podnikatel, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy, zejména v oblasti cestovního ruchu 

Bc. Eva Burešová -projektová manažerka, dlouholeté zkušenosti s národními i 

evropskými dotačními programy 

 

Hlavním úkolem programového výboru byla v r. 2010 kontrola a schválení průběhu výzvy 

03-01-10. 

 

3.4   Výběrová komise 

K 31. 12. 2010 pracovala výběrová komise v tomto složení: 

 

Ing. Tomáš Rychtařík -vedoucí pionýrské skupiny Výři, dlouholeté zkušenosti s národními i 

evropskými dotačními programy 

Josef Lukavec - starosta obce, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy 

Petr Krejbich - dlouholeté zkušenosti z práce  s dětmi a mládeží 

Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel školy, dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy 

Jan Řeháček – Meandry Ploučnice o.s.- dlouholeté zkušenosti s národními i evropskými 

dotačními programy 

 

3.5   Kontrolní komise 

 

Věra Reslová - starostka města 

Lubomír Majliš – podnikatel 

 

3.5   Management 

Od 3. 9. 2007 vykonává práci manažerky PhDr. Dagmar Strnadová. Kompetence a činnosti 

jsou určené popisem práce, v zásadě toto pracoviště pracuje na bázi zajišťování 

administrativní činnosti spojené s řízením projektu LEADER a poskytování servisu pro 

rozhodování představenstva a valné hromady. Kromě těchto aktivit zpracovává i žádosti do 

jiných DT a poskytuje poradenství v oblasti dotací. 

Od 1.1.2010 je koordinátorkou projektů paní Miroslava Váradiová, která má v pracovní 

náplni zajišťování administrativy v souvislosti s přijatými projekty, odborné a podpůrné práce 

při uskutečňování strategie LAG Podralsko v součinnosti s manažerem LAG Podralsko, 
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pomocné práce v oblasti finančního a mzdového účetnictví – podklady pro vyúčtování, mzdy 

atp. 

 

 

4. Hlavní aktivity roku 2010 
 

Leden 2010 

Tvorba rozpočtu na rok 2010 

Výzva 03-01-10 

Konzultace k probíhající výzvě 03-01-10 

Zahájení provozu v nové kanceláři – Malá 168, Mimoň 

Zahájení stavebních prací – projekt spolupráce „U nás je taky hezky“ 

Fyzické kontroly projektů z předchozích výzev 

 

Únor 2010 

Zasedání výběrové komise 

Projekt spolupráce „Z Kokořínska do Podralska“ – příprava 

Stavební práce - projekt spolupráce „U nás je taky hezky“ 

Konzultace k probíhající výzvě 03-01-10 

Fyzické kontroly projektů z předchozích výzev 

 

Březen 2010 

Valná hromada LAG Podralsko 

Programový výbor LAG Podralsko 

Představenstvo LAG Podralsko 

Poradenství a zpracování žádostí o dotaci do GF Lbc. kraje a Podpory 

hospodářsky slabých oblastí MMR 

Fyzické kontroly projektů z předchozích výzev 

 

Duben 2010 

Fyzické kontroly realizovaných projektů 

Školení „Zelená úsporám“ 

Jednání - Svazek obcí Peklo 

Kontrolní den - projekt spolupráce „U nás je taky hezky“ 

Vybavení výstavních zastavení - projekt spolupráce „U nás je taky hezky“ 

Valná hromada LAG Podralsko o.s. 

Setkání partnerů a koordinátorů Projektů spolupráce „U nás je taky hezky“ 

 

Květen 2010 

Spuštění nových webových stránek LAG Podralsko 

Projekt spolupráce „U nás je taky hezky“ – dokončení projektu, vydání propagační 

ho materiálu 

Příprava projektů spolupráce „U nás je taky hezky – rozhlédněte se!“ a „U nás je taky 

hezky – sportujte s námi!“ 

Výběrové řízení - projekt spolupráce „Z Kokořínska do Podralska“ 

 

Červen  2010 

Výběrová komise LAG Podralsko 

Programový výbor LAG Podralsko 

Valná hromada LAG Podralsko 
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Fyzické kontroly realizovaných projektů 

Fyzické kontroly projektů z předchozích výzev 

Podání ŽOP - projekt spolupráce „U nás je taky hezky“ 

Komunitní projednávání připravovaných Projektů spolupráce „U nás je taky hezky“ 

Podání žádostí o dotaci – projekty spolupráce „U nás je taky hezky – rozhlédněte 

se!“ a „U nás je taky hezky – sportujte s námi!“ 

Příprava Zpravodaje 1/2010 

Jednání - Svazek obcí Peklo 

 

Červenec 2010 

Úspěšně podaná Žádost o proplacení a ukončení Projektů spolupráce „ U nás je taky hezky!“     

I. etapa s MAS Turnovsko – realizovaná síť 8 výstavních zastavení v malých obcích  

s navazujícími kulturními tradicemi 

Fyzické kontroly realizovaných projektů – opatření IV.1.2. – realizace strategie 

Kontrola realizace Projektů spolupráce „ U nás je taky hezky!“ – I. etapa 

Zelená úsporám- žádost o proplacení 1. etapy 

Studie dobré praxe SPOV Libereckého kraje  - příprava studie, jednání v Liberci 

 

Srpen 2010 

Návštěva hodnotící komise činnosti MAS se zástupci NS MAS, CP SZIF a MZe 

Aktivní účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích 

Fyzické kontroly realizovaných projektů opatření IV.1.2. – realizace strategie 

 

Září 2010 

Slavnostní otevření výstavního zastavení Kravaře- opatření IV.2.1. – 2. etapa Projektů 

spolupráce 

Fyzické kontroly projektů – opatření IV.1.2. – realizace strategie 

Ukončení realizace Projektů spolupráce „ U nás je taky hezky – II. etapa 

Studie dobré praxe SPOV Libereckého kraje  - příprava studie, jednání v Liberci 

Jednání s MAS Vyhlídky a Středočeským krajem 

 

Říjen 2010  

Prezentace projektů spolupráce, opatření IV.2.1. MZe Praha :  

- U nás je taky hezky-Rozhlédněte se 

- U nás je taky hezky – Sportujte s námi 

Fyzické kontroly projektů – opatření IV.1.2. – realizace strategie 

Jednání Svazku obcí Peklo 

Liberecký kraj – schůzka MAS Libereckého kraje 

Pracovní konference MAS Podještědí 

 

Listopad 2010 

Účast na exkurzi s výměnou zkušeností – MAS Přemyslovské střední Čechy, pořádaná 

Libereckým krajem 

Příprava 4. výzvy – opatření IV.1.2. – Realizace strategie 

Fyzické kontroly projektů – opatření IV.1.2. – realizace strategie 

Podání žádosti o proplacení projektu spolupráce „ U nás je taky hezky – II. etapa“ 

 

 

 

Prosinec 2010 
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Valná hromada 

Představenstvo LAG 

Vyhlášení Výzvy 12. kola  04-01-11 – Realizace strategie 

Fyzické kontroly projektů – opatření IV.1.2. – realizace strategie 

Jednání Svazku obcí Peklo 

 

 

5. Finanční zpráva 

 
Na účetnictví, sestavení roční závěrky a daňového přiznání byla uzavřena smlouva s odbornou 

účetní firmou. 

 

Výkaz zisku a ztráty: 

Výnosy  

Disponibilní zůstatek 307.686,- 

Ostatní výnosy -Přijaté úroky 290,- 

Přijaté členské příspěvky 37 000,- 

Tržby z prod. služeb  tržby za vl. výkony 389.000,- 

Provozní dotace 1 013.810 

VÝNOSY CELKEM 1 440.100,- 

 

Náklady  

-náklady na reprezentaci 

-cestovné 

-Ostatní služby  (telefon, pošta, www 

stránky, překladatelství, tlumočnictví, 

účetnictví, nájem, software.. 

330.110,- 

 

 

 

Mzdové náklady 771.500,- 

Daně a poplatky  3.100,- 

Spotřeba materiálu 6.350,- 

Jiné ostatní náklady  10.220,- 

Pokuty a penále ost. 11.130,- 

NÁKLADY CELKEM 1 132.410,-  

 

 

Výnosy celkem 1 440.100,- 

Náklady celkem 1 132.410,- 

 

 

Výsledek hospodaření v členění na přijatelné a nepřijatelné výdaje v souladu s pravidly 

o poskytování dotací:  

 

 

 

 

 

 

 

Členění: Zisk v Kč 

Přijatelné výdaje 0 

Nepřijatelné výdaje 302.485,62 
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6. Stav majetku (v Kč) 
 

LEADER  - Drobný hmotný majetek celkem :                                       1 214 260,00 

 

1 počítačová sestava, 1tiskárna, 1 kopírka, dataprojektor, USB 

flash disc, datový kabel, USB kabel, 1 notebook ACER 

3002LM 

Projekty spolupráce – vybavení výstavních zastavení  I. etapa 

Projekty spolupráce – vybavení výstavních zastavení II. etapa 

89 752,50 

 

 

328.568,- 

722.584,- 

kancelářský nábytek pro dvě kanceláře – stoly, židle, skříně, 

křesílka apod. 

59 958,40 

ostatní vybavení kanceláře – vazač dokumentů, mob. telefon, 

vysavač, prodlužovací kabely, chladnička, mikrovlnná trouba 

apod. 

13.397,10 

 

LEADER  - Drobný nehmotný majetek celkem:                                       53 004,50 

 

licence AVG, program STEREO 18 (účetní SW), 18 026,- 

software MS Windows, MS Office, AVG, Upgrade Office 

2007 

34 978,50 

LEADER ČR  Drobný hmotný majetek celkem :                                    119 758,00 

 

mobilní telefon, 8 889,00 

nábytek do zasedací místnosti (10ks křesel, 4ks konferenčních 

stolků, šatnová stěna, 

98 236,00 

dovybavení kanceláře kontejner, skříň na šanony 12 633,00 
 

 

 

7. Hlavní cíle 2011 
 

Místní akční skupina vychází při stanovení hlavních cílů svého dalšího rozvoje z reálného 

stavu roku 2010, ve kterém uspěla v ose IV. LEADER Programu rozvoje venkova 

Ministerstva zemědělství ČR. 

 

Pro rok 2011 si LAG Podralsko stanovuje tyto hlavní cíle: 

 

 uskutečnit jednu výzvu pro opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie 

 rozvíjet spolupráci s dalšími MAS na území ČR 

 uskutečnit plánované aktivity v rámci strategie – dle monitorovacích ukazatelů 

strategického plánu 

 kvalitně připravovat region na plánovací období 2013-2020 

 poskytovat technickou a odbornou pomoc žadatelům z území působnosti LAG 

Podralsko 

 Rozvíjet spolupráci se svazky obcí – Mikroregionem Podralsko, Svazkem obcí 

Máchův kraj Svazkem obcí Peklo, městy, obcemi a Libereckým krajem 

 přinášet impulzy pro další rozvoj regionu i mimo oblast LEADER 

 koordinovat předávání  informací v oblasti působení  LAG Podralsko 
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8.  Naplňování monitorovacích ukazatelů Strategického plánu místní akční 

skupiny pro program LEADER na plánovací období 2007 – 2013 v r. 2010 
 

 

ukazatel cílová hodnota ke konci 

roku 2011 

současný stav ke konci 

roku 2010 

Počet vzdělávacích akcí k 

tematice SPL 
8  4  

Čerpání přidělených 

prostředků 
90% 98% 

Aplikace komunitního 

plánování – setkávání 

pracovních skupin 

10 6 

Informování veřejnosti o 

aktivitách MAS (tiskové 

zprávy, regionální a místní 

rozhlas a televize) 

10 8 

Další čísla zpravodaje MAS 2 2 

 

Žadatelé v jednotlivých výzvách: 

 obce  NNO podnikatelé nebo 

podnikatelské 

projekty 

r. 2008   9 4 0 – nebyla fiche 

r. 2009 10 5 3 

r. 2010 13 9 0 

 

 

Rozložení projektů do fichí v jednotlivých výzvách 

 rok/uspělo rok/uspělo rok/uspělo 

 2008 2009 2010 

F1 7/4 4/2 7/7 

F2 5/4 9/8 19/14 

F3 neotevřena 2/0 1/1 

F4 neotevřena 4/1 (2) 1/0 

F5 7/6 9/5 neotevřena 

 

Monitorovací ukazatele z ročního rozpočtu a žádosti o proplacení výdajů 
Ukazatel Počet uskutečněných 

podpořených akcí – do 

31.12.2010 

územní studie 1 
Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii 

 
2 

Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové 

strategie 

 

2 

Propagační akce 2 
Jiné  

celkem 7 
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Inovativní projekty ze SPL  – stav ke konci roku 2010: 

 

• rozšíření sítě koňských stezek a jejich vlastní proznačení  - dosud neřešeno 

 

• vznik občanského sdružení, jehož členy budou restaurátoři , NPÚ, obce,…., které chce 

vytvořit poradenské centrum pro mapování a opravu drobných i větších památek v regionu. – 

sdružení vzniklo, jeho projekt neuspěl u výběrové komise 

  

• zpřístupnění dosud pro veřejnost uzavřených památek – uskutečněno 11 projektů 

 

• vybavení vodácké půjčovny – uskutečněno bez dotace 

 

• vytváření nových běžeckých tras – dosud neřešeno 

 

• Projekty na rozšíření ubytovacích kapacit  - projekt vyřazen SZIF chybou žadatele 

 

• výstavba rozhledny v Osečné – podána žádost do Projektů spolupráce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2010 v tomto znění byla schválena Valnou hromadou LAG Podralsko, 

o.s.  dne 20.12.2011 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

         Ing. Tomáš Rychtařík 

    předseda LAG Podralsko, o.s. 

 


