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Úvodní slovo 
 

Vážení kolegové, členové a příznivci MAS Frýdlantsko-Beskydy,  

 

v květnu letošního roku to budou přesně dva roky, kdy MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. 

zahájila svou činnost s  jasně definovaným cílem rozvoje a celkového zlepšení životních 

podmínek v našem regionu. 

 

Jak si jistě vzpomenete, zásadním krokem ke vzniku tohoto spolku bylo rozhodnutí dvanácti 

obcí Zájmového sdružení obcí Frýdlantsko-Beskydy založit na původním území MAS 

Pobeskydí v souladu s metodikou ministerstva zemědělství novou místní akční skupinu, jejíž 

působení by mělo v novém plánovacím období Evropské unie v letech 2014-2020 umožnit 

optimální využití evropských dotací pro všestranný rozvoj území obcí Baška, Bílá, Čeladná, 

Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, 

Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Kromě obcí zastupují v MAS místní 

socioekonomické zájmy její další členové, kterými je 10 podnikatelských subjektů a 17 

subjektů z nestátní neziskové sféry.  

 

I přes společné počáteční nadšení a původní představy o poměrně širokých možnostech 

financování projektů z evropských dotací, se situace v posledních měsících poměrně 

dynamicky vyvíjela a to bohužel ne vždy k lepšímu. S odstupem času je tak stále více 

zřejmé, že spektrum projektů, které budou moci získat finanční podporu z prostředků EU 

v rámci rozvíjeného území MAS Frýdlantsko-Beskydy, nebude tak velké jak se původně 

předpokládalo. I přes tyto změny a i nadále pokračující úpravy ze strany řídících orgánů, je 

nutné konstatovat, že se stále jedná o zásadní nástroj k rozvoji našeho regionu. Nadále však 

vzrůstá potřeba být připraven na změny a především na tyto změny umět i pružně reagovat, 

což se nám dle mého názoru prozatím v podmínkách naší MAS daří.   

 

Pokud jde o praktické fungování MAS Frýdlantsko–Beskydy z.s. lze konstatovat,  

že rok 2015 byl podobně jako rok 2014 především rokem příprav pro budoucí implementaci 

Komunitně vedeného místního rozvoje. Klíčovou záležitostí v roce 2015 bylo především 

dokončení procesu standardizace MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., která je nezbytná pro 

činnost MAS a především pro samotné zajištění úspěšné implementace programů 

financovaných z evropských fondů. Po řadě dodatečných požadavků ze strany řídícího 

orgánu (SZIF) byla počátkem prosince naše MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. úspěšně 

standardizována. Druhou klíčovou záležitost v roce 2015 pak představovalo vlastní 

zpracování a chystané schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

jakožto uceleného rozvojového dokumentu, který se vztahuje na území MAS s cílem propojit 

subjekty, záměry a zdroje. Podobně jako v případě standardizace, jsou i dnes ze strany 

řídícího orgánu stále vydávány dodatečné změny a požadavky na další doplnění. I přesto 

tyto skutečnosti můžeme konstatovat, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. je úspěšně dopracovávána a je připravena po 

schválení nadcházející valnou hromadou MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. k předložení 

řídícímu orgánu ke schválení.  
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Vážení přátelé, jestliže jsme v roce 2014 položili dobrý základ pro účelné fungování MAS 

Frýdlantsko-Beskydy z.s., rok 2015 představoval zahřívací kolo v rámci kterého  byly 

dokončeny všechny přípravné procesy nezbytné k úspěšnému čerpání z evropských fondů 

v aktuálním programovém období. I nadále jsem přesvědčen, že především věcná a 

racionální spolupráce členů spolku včetně účasti veřejnosti na přípravě SCLLD nám umožní 

vytvořit a především i rozhýbat kvalitní nástroj pro přípravu a realizaci účelných a 

smysluplných projektů, které konkrétním způsobem přispějí k rozvoji území naší nově 

založené MAS. 

 

 

 

Pavol Lukša 

předseda výkonné rady 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 
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Základní údaje o spolku MAS Frýdlantsko–Beskydy z.s. 
 
Název spolku: MAS Frýdlantsko–Beskydy z.s. 
Sídlo: č. p. 1, 739 12 Čeladná 

IČ: 02989972 

Datum vzniku: 20. května 2014 (zápis do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl L, vložka 13 670) 

 

 

Zastoupení spolku 

 

Statutární orgán: výkonná rada (počet členů: 7) 

 

Spolek zastupuje navenek předseda výkonné rady a jedná jménem spolku ve všech věcech 

vůči třetím osobám. V případě nepřítomnosti předsedy pak funkci předsedy vykonává 

místopředseda. 

 

Předseda výkonné  

rady:  Obec Čeladná, č. p. 1, 739 12 Čeladná, IČ: 00296571, zastoupení 

právnické osoby: Pavol Lukša, starosta obce Čeladná 

 

Místopředseda  

výkonné rady: Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, zastoupení právnické 

osoby: RNDr. Helena Pešatová, starostka města  

 

Nejvyšší orgán  

spolku:   valná hromada 

 

Kancelář spolku: č. p. 1, 739 12 Čeladná 

 

 Ing. Michal Sládek, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

 Markéta Pastorková, účetní, od 1. 10. 2014 - dohoda o provedení práce 
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Členové MAS 
 

1. Obec Baška 
2. Obec Bílá 
3. Obec Čeladná 
4. Město Frýdlant nad Ostravicí 
5. Obec Janovice 
6. Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
7. Obec Malenovice 
8. Obec Metylovice 
9. Obec Ostravice 
10. Obec Pržno 
11. Obec Pstruží 
12. Obec Staré Hamry 
13. Sbor dobrovolných hasičů Baška, pobočný spolek  
      IČ: 64121933 
14. Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice, pobočný spolek 
      IČ: 65494563 
15. SKI Bílá - Služby s.r.o. 

IČ: 26874440 
16. Římskokatolická farnost Bílá, církevní organizace 

IČ: 47861177 
17. Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. 

IČ: 25868951 
18. Římskokatolická farnost Čeladná a Kunčice p. O., církevní organizace 

IČ: 64120007 
19. SPORT CLUB s.r.o. 

IČ: 26845431 
20. T E R M O  Frýdlant n. O. s.r.o. 

IČ: 64087662 
21. 1.BFK Frýdlant n. O., spolek,  

IČ: 27024300 
22. Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves, pobočný spolek 

IČ: 6412225 
23. Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí, církevní organizace 

IČ: 45239886 
24. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace 

IČ: 00847020 
25. Tělovýchovná jednota Janovice, o. s., spolek 

  IČ: 61984132 
26. Ing. Oldřich Menšík, Ph.D., zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v 

obchodním rejstříku 
IČ: 73184861 

27. ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem, Pozemkový spolek Pobeskydí, pobočný 
spolek 
IČ: 65892691 

28. ALEŠ BUKSA - BUKSA & PARTNER, fyzická osoba podnikající,  
IČ: 48750701 

29. Beskydský sportovní klub Malenovice, spolek  
IČ: 22867309 

30. Halatová Jiřina, zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním 
rejstříku  
IČ: 73184730 

31. Sportovní klub Metylovice, o. s. spolek  
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IČ: 61963721 
32. SEPETNÁ  v.o.s. 

IČ: 25863304 
33. Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek 

IČ: 60801841 
34. Miroslav Herot, zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním 

rejstříku  
IČ: 70629439 

35. Sportovní klub Pržno, o. s., spolek 
IČ: 16628861 

36. Libor Kresta, OSVČ 
IČ: 86965671 

37. Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, spolek 
IČ: 60341335 

38. Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry, pobočný spolek 
IČ: 64122191 

39. Red Volley Frýdlant n/O, z. s.  
IČ: 02503620 
 
 

Informace o činnosti MAS 
 
Činnost MAS v roce 2015 byla charakterizována především procesem standardizace MAS a 
dokončovacími pracemi na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 
 

Spolek byl založen dvanácti zakladatelskými obcemi a oficiálně vznikl k 20. květnu 2014. 

Následně došlo k rozšíření členské základny o 10 podnikatelských subjektů a 17 nestátních 

neziskových subjektů. Po podzimních volbách do zastupitelstev obcí došlo v důsledku 

personálních změn ve vedení obcí Janovice a Staré Hamry ke změnám jejich zastoupení 

v kontrolní radě spolku. Dne 26. listopadu 2014 MAS odeslala na SZIF Žádost o 

standardizaci MAS 2014 – 2020, aby více jak po roce od podání žádosti a po řadě doplnění 

a úprav dle požadavků SZIF získala MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. k 1. prosinci 2015 

potřebné osvědčení o standardizaci. 

 

Na základě dlouhodobé smluvní spolupráce s poradenskou společností HRAT, s.r.o. 

probíhala intenzivní příprava a zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) MAS Frýdlantsko–Beskydy z.s. na roky 2014–2020. Na konci září 2014 byla 

dodavatelem předána analytická část strategie a koncem října její strategická část, jejíž 

součásti je i Akční plán obsahující projektové rámce.  

Součástí připraveného procesu strategie CLLD  byla podobně jako v roce 2014 série jednání 

jednotlivých pracovních skupin. Zástupci jednotlivých odborných, tj. tematicky zaměřených 

pracovních skupin (PS1 Infrastruktura a rozvoj území, PS2 Lidé a podmínky pro aktivní život 

a PS3  Partnerství, spolupráce a spolková činnost), které slouží především pro naplnění 

návrhové role strategie, se v roce 2015 sešli celkem dvakrát.  

Užší pracovní skupina, která se podílí především na vlastní přípravě a plní především roli 

koordinační, návrhovou a připomínkovací, se během roku 2015 sešla rovněž dvakrát. 

Co je důležité, že v pracovních skupinách byli vždy zapojeni místní aktéři statutární zástupci 

obcí a města, představitelé podnikatelské sféry či zástupci neziskových organizací – 

odborníci na danou oblast. Veškeré podklady k jednání pracovních skupin jsou rovněž 

dostupné na webových stránkách masfb.cz v sekci Strategie 2014-2020.  
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Aktuální termín předložení konečné verze strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. ke 

schválení valné hromadě MAS je stanoven na 30. března 2016 a její následné předložení 

řídícímu orgánu (MMR) prostřednictvím systému MS2014+ ke schvalovacímu procesu 

bezprostředně po té.  

 

V roce 2015 došlo rovněž k organizačním změnám, kdy po odchodu Ing. arch. Jiřího 

Schnircha, zastává pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD Ing. Michal Sládek.  

 

Koncem roku (5. listopadu 2015) předložila MAS Frýdlantsko-Beskydy, z. s. žádost o 

účelovou dotaci z programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 

2015. Dotace byla MAS přiznána v plné výši 300 000,- Kč.       

 

Po intenzivních jednáních se zástupci města Frýdlant nad Ostravicí, došlo ke konci roku 

2015 k dohodě, že MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. nebude nositelem tzv. Místních akčních 

plánů pro vzdělávání (MAP) v rámci ORP Frýdlant nad Ostravicí. Důvodem byl především 

fakt, že MAS nemá oblast vzdělávání zakotvenou ve svých stanovách, ale především také 

nedostatečná finanční historie MAS a minimální technicko-organizační zkušenosti a 

kompetence MAS v oblasti školství. Zpracování a předložení MAP na sebe plně převzalo 

město Frýdlant nad Ostravicí resp. příslušný Odbor školství.      

 

Zástupce kanceláře MAS Frýdlantsko–Beskydy z.s. se v průběhu roku 2015 pravidelně 

účastnil pracovních jednání Krajské sítě MAS Moravskoslezského kraje, jehož je naše MAS 

součástí. 

 

Technické dovybavení kanceláře MAS Frýdlantsko–Beskydy z.s. v roce 2015 zajistí v dalším 

období bezproblémovou činnost kanceláře a to především z pohledu bezpečného zálohování 

dat a prezentačních potřeb v rámci animace území MAS.    

 
Průběžně rovněž probíhala aktualizace webu, byla založena Facebooková stránka MAS a 
rovněž byla zahájena příprava celkového upgrade webu tak aby vyhovoval potřebám pro 
budoucí vyhlašování výzev a rovněž i požadavkům na archivaci dat.  
 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)  
 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů 

území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Je nástrojem pro 

nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který 

vyžaduje čas a úsilí, ale relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na životy 

lidí a vytváření nových myšlenek, společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení 

místní kapacity pro rozvoj území. Ucelený rozvojový dokument vztahující se na území MAS, 

který vznikl využitím CLLD, je dále využíván jako Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje (SCLLD). 

 

Vyjádřením dlouhodobé strategie spolku v několika málo větách je tzv. mise. Je to de facto 

nejvyšší možný abstrakt celé strategie a veškeré dílčí cíle, opatření a aktivity by měly 
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směřovat k jejímu naplnění. Výstupem z jednání jednotlivých pracovních skupin, 

odsouhlaseným užší skupinou, je pro MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. mise v tomto znění:  

 

 

 

MAS Frýdlantsko-Beskydy, místo pro život 

 

 

Doplněním mise je vize, která blíže definuje způsoby a limity na cestě při dosažení mise. 

Smyslem vize je deklarování toho, čeho chce spolek MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. do 

roku 2022 dosáhnout a jakým směrem se bude rozvíjet. Smyslem vize je deklarace čeho 

chce spolek MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. v horizontu 7-8 let dosáhnout:  

 

   

   Žijeme v prosperující venkovské podhorské oblasti, se zdravým životním 

prostředím, aktivními, zodpovědnými, ekologicky smýšlejícími obyvateli. 

Jsme klidná a bezpečná oblast s kvalitní možností bydlení, potřebnou 

nabídkou vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a pestrou nabídkou 

volnočasových aktivit. Vytváříme podmínky pro podnikání především 

malých a středních podniků s využitím místních zdrojů a pro rozvoj služeb 

a pracovních příležitostí. Nabízíme plnohodnotný a trvale udržitelný život 

na venkově, zachováváme, udržujeme a rozvíjíme tradice. Občanům 

i návštěvníkům poskytujeme široké možnosti celoročního vyžití. 

 

 

Do konce roku 2014 byly v rámci tvorby SCLLD definovány tyto čtyři rozvojové oblasti a 

v nich jednotlivé strategické cíle:  

I. LIDÉ 

1.1 Rozvoj celoživotního vzdělávání 

1.2 Uchovávání tradic kulturního, duchovního a přírodního dědictví 

1.3 Aktivní spolková činnost 

II. ROZVOJ POTENCIÁLU NA ÚZEMÍ MAS 

2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

2.2 Rozvoj spolupráce a partnerství 

2.3 Využití potenciálu brownfields a opuštěných objektů 

2.4 Rozvoj služeb pro cestovní ruch 

2.5 Zvýšení efektivity strategického rozvoje a plánování  

III. OBCE A ŽIVOT V NICH 

3.1 Zajištění informačních a marketingových aktivit 

3.2 Zvýšení bezpečnosti v obcích 

3.3 Zajištění kvalitních a dostupných veřejných služeb 

3.4 Rozvoj zázemí a infrastruktury pro volný čas a sportovní činnost 

IV. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA 



 
 

10 
 

4.1 Rozvoj technické infrastruktury 

4.2 Rozvoj dopravní infrastruktury 

4.3 Zajištění péče o krajinu a zeleň, ochrana přírody 

4.4 Zlepšení nakládání s odpady 

4.5 Snížení energetické náročnosti 

 

Strategické cíle byly následně rozpracovány na úroveň jednotlivých opatření. Vlastní 

implementace strategie v podmínkách MAS Frýdlantsko-Beskydy je součástí implementační 

části strategie a rovněž i Akčního plánu.  

 

 

Hospodaření za účetní období ke dni 31. 12. 2015 
 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s., Čeladná č. p. 1, příloha k účetní závěrce za rok 2015 

 

Spolek hospodaří podle schválených stanov a v souladu se zásadami hospodaření 
obsažených v jejich Čl. XII.  Při své činnosti se řídí rozpočtem. Rozpočet na rok 2015 byl 
schválen na zasedání 3.VH MAS F-B 26. 3. 2015. 
 
ZDROJE MAJETKU:   

- Dary a příspěvky 
- Výnosy majetku, příjmy z hlavní a vedlejší činnost   
- Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů v programovém období  

2014-2020 

- Členské příspěvky 

ÚČETNÍCTVÍ: Vychází ze zákona   563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 
504/2002 Sb., pro jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti 
podnikání, českých účetních standardů, zákona o dani z příjmů  586/1992 Sb., 
dalších prováděcích předpisů a vyhlášek. 

Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky:  

- rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce 
- účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu 
- účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny, v tis. Kč 
- účetní jednotka účtuje o výnosech na účtech třída 6, o nákladech na účtech  
   třída 5 
- účetní jednotka účtovala v průběhu účetního období jen o hlavní činnosti 
- přepočet měn a o kurzových rozdíly účetní jednotka neúčtovala 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM - ZTRÁTA:  - 158 269,70 Kč 

Úpravy zvyšující hospodářský výsledek:                 + 1 048 899,70 Kč 
- náklady dle § 24 odst. 1 písm. i)    /náklady hrazené z členských 

příspěvků/  
   

Úpravy snižující hospodářský výsledek:                     - 890 630,00 Kč 
- výnosy osvobozené od daně z příjmů dle §19 odst. 1 písm. a) ZDP)  / 

členské příspěvky/ 
   
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA 1 – 12 / 2015                                                0,00 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ - ZTRÁTA                       -  158 269,70 Kč 

       ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU  

Účetní jednotka převede dosažený výsledek hospodaření na účet 931 – výsledek ve 
schvalovacím řízení a na základě rozhodnutí oprávněného orgánu účetní jednotky, popř. 
stanov zůstane výsledek hospodaření nevypořádaný, tzn. ztráta nebude uhrazena (účet 
932neuhrazená ztráta minulých let). 

 

 

  


