Výroční zpráva místní akční skupiny Rýmařovsko, o.p.s. za kalendářní rok 2006
Činnost místní akční skupiny Rýmařovsko je zaměřena na naplňování cílů Programu Leader a
rozvoj mikroregionu Rýmařovsko. Za tímto účelem má MAS zpracovanou integrovanou
územní strategii schválenou v říjnu 2005 se základními cíli: Posílení tradic, propagace
turismu, Vzdělání.
I.Realizace projektů v rámci výzev a režijní výdaje
Po ukončení čerpání finančních prostředků z I. kola výzvy byla dne 10.1.2006 vyhlášeno
II.kolo výzvy k předkládání žádosti o finanční pomoc pro realizaci projektů, které budou
naplňovat strategiii MAS Rýmařovsko, o.p.s. s názvem „Rýmařovsko- malebné podhůří
Jeseníků.“ Termín ukončení předkládání projektů byl 24. únor 2006. Po tomto datu se sešla
výběrová komise a pomocí bodování rozhodla o výběru projektů do II. kola výzvy:
Název projektu Příjemce Výdaje Kč
1.Vytvoření webového portálu Rýmařovsko Sdružení obcí Rýmařovska

1.904.000,-

2. Informační kiosky

Město Břidličná

887.450,-

3. Chvála pohybu v bílé stopě

SKI Klub Rýmařov

165.000,-

4. Hornoměstské hody

Obec Horní Město

371.280,-

5. Rekreační běžecké lyžování v Břidličné

Klub biatlon Břidličná

190.000,-

6. Na běžkách okolím Malé Morávky

FC Kovárna Malá Morávka

201.600,-

7. Tradiční Sovinecké slavnosti

Historické městečko Křížov
o.p.s.

414.234,-

8. Regionální fond cestovního ruchu a
vzdělání

Prodos s.r.o. Olomouc

190.000,-

9. Bílou stopou do Nové Vsi

Obec Dolní Moravice

165.000,-

10.Dřevařské, lesnické a myslivecké dny

Katr a.s. Stará Ves

649.182,-

11.Od vesnici k vesnici, ve sněhu i vánici

Obec Václavov u Bruntálu

165.000,-

12.Zimní krásu přiblíží nová stopa na lyžích Obec Horní Město

165.350,-

13.Rozvoj lyžařského areálu Karlov pod
Pradědem

SKI Karlov s.r.o.

213.000,-

14.Skály 2006 – šance pro tradici

Mgr. Dagmar Kinclová

220.000,-

15.Nedělní škola

Občanské sdružení Stránské

280.000,-

Celkem II.kolo výzvy 6.181.252,- Kč
Čerpání finančních prostředků během let 2004-2006
I. kolo výzvy - 3.915.640,- Kč
II. kolo výzvy - 6.181.252,- Kč
Režijní výdaje 783.501,- Kč
Celkem 10.880.393,- Kč

Podle poslední zpráv nejsou ukončeny a proplaceny následujíc projekty :
Termín ukončení
1. Informační kiosky 31.7.2008
2. Webové stránky Rýmařovsko 31.7.2008
3. Regionální fond cestovního ruchu vzdělávání 30.4.2007 probíhá kontrola SZIF
4.Nedělní škola 30.10.2007

V rámci čerpání finančních prostředků na režijní výdaje MAS bylo provedeno vyúčtování
II.etapy k 31.12. 2006 a výsledkem je následující rozložení:
1. etapa 268.266,- Kč
2. etapa 159.861,- Kč

3. etapa 355.374,- Kč závěrečné vyúčtování do 30.6.2007
Celkem 783.501,- Kč
II.Přehled o finančních příjmech a výdajích za rok 2006
Za rok 2006 hospodařila MAS podle výkazu zisku a ztrát s následujícím výsledkem
Počáteční stav účtu k 1.1.2006

408.907,29 Kč

Výnosy za účetní období

268.329,71 Kč

Půjčka od Města Rýmařov

110.000,- Kč

Náklady za účetní období

129.752,60 Kč

Vratka půjčky Městu Rýmařov

540.000,- Kč

Zůstatek na účtu km 31.12.2006

117.484,40 Kč

Výnosy jsou tvořeny hlavně z přijaté dotace I.etapy vyúčtování režijních výdajů v rámci MAS
ve výši 268.266,- Kč.
Upřesnění nákladů je ve výkazu zisku a ztrát, který je přílohou zprávy.
III.Majetek společmosti
Během roku 2006 nebyl pořízen žádný DHM majetek a společnost má stejnou hodnotu

majetku tak jak na konci roku 2005 ve výši 93.305,- Kč.
Inventární soupis je přílohou zprávy.
IV.Změny ve společnosti
V orgánech společnosti byla schválena jen jediná změna a to na valné hromadě dne
19.12.2006 a to ve složení dozorčí rady kdy z funkce člena odstoupil p.Petr Pecha z Malé
Morávky a valná hromada schválila nového člena dozorčí rady a to p. Jarmilu Pavlíkovou z
Václavova u Bruntálu.
Na valné hromadě byl také schváleno přijetí nového člena společnosti a to firma David
Kopeček- Stolařství a výroba nábytku Příkopy 9 Rýmařov IČ 45179654.
V.Vyjádření dozorčí rady
Dozorčí rada projednala výroční zprávu dne 11.6.2007 na svém zasedání s konstatováním, že
výroční zpráva zobrazuje ve významných ohledech věrně a správně skutečný stav majetku a
závazku, finanční situaci a výsledek hospodaření za rok 2006 a doporučuje ke schválení na
valné hromadě MAS Rýmařovsko, o.p.s.
V Rýmařově 12.6.2007 Petr Pecha
manažer MAS Rýmařovsko, o.p.s.

