
Výro ní zpráva místní ak ní skupiny RÝMA OVSKO, o.p.s. za kalendá ní rok 2009

innost spole nosti  RÝMA OVSKO, o.p.s. je zam ena na podporu rozvoje regionu napl ovaném pomocí dota ního titulu
Programu rozvoje venkova R Osy IV. Leader. Jako úsp ný adatel o dotaci pro období  2007-2013 získává pro
napl ování cíl  Strategického plánu LEADER Rýma ovsko ro ní alokaci finan ních prost edk , kterou vyu ívá pro
realizaci jednotlivých projekt  od místních adatel  o dotaci a také na re ijní výdaje spole nosti.

I. Realizace Strategického plánu LEADER Rýma ovsko

Na rok 2009 byla pro RÝMA OVSKO, o.p.s. p id lena alokace finan ních prost edk . Pro rok 2009 byl správní radou
MAS  schválen rozpo et :
   Realizace SPL  -               7 380 643,- K
   Re ijní výdaje  -                  603 000,- K
   Celkem  na rok 2009   -    7 983 643,- K

hem roku 2009 byly vyhlá eny výzvy 02-2009 (termín do 29.5.2009), 03-2009 (termín do 2.10.2009)  pro podání ádostí
o dotaci na projekty Fichí .2,3,4,5,9.
Pro realizaci SPL Rýma ovsko byla  uskute na pot ebná kolení adatel , dále byla po p íjmu ádostí provedena jejich
kontrola. Posouzena p ijatelnost projekt , po této administraci p edány do výb rové komise, která provedla bodové
hodnocení projekt . Takto ohodnocené projekty byly zaregistrovány na RO SZIF v Opav .
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Po ad
ové
íslo

Název adatele Název projektu Fiche Celkové výdaje Vý e dotace

1 Obec Velká
táhle

Rekonstrukce zpevn ných ploch u
multifunk ního areálu 3

1,200,000 907,562
2 sto B idli ná Obnova ve ejného osv tlení  B idli ná 3 974,351 745,525

3 Obec Malá
táhle

Vesnické muzeum Malá táhle 4 490,000 370,587

4 vecký sbor
Bernardini

"S Bernardini na T i krále a pak dále" 4 210,000 189,000

5 Obec Tvrdkov
Restaurování úst edního h bitovního k e a
vým na vstupní brány na h bitov v Rud  u
Rýma ova

5
216,640 163,845

6 Obec Dolní
Moravice

Pro zdravý ivot , více sportu 5 1,508,791 1,141,102

7 Obec Malá
Morávka

Obec Malá Morávka – Z ízení bezdrátového
rozhlasu 3

902,091 682,254

8 Sdru ení obcí
Rýma ovska

Vybudování kolící místnosti pro Rýma ovsko 4 1,273,607 963,232

9 Obec D ichov
nad Byst icí

Plnohodnotná malot ídní kola  v obci 4 590,000 446,218

10 Obec Horní
sto

Kam za kulturou 4 887,772 671,424
11 sto B idli ná I na Jesenické si budou hrát 4 419,070 316,944
12 sto Rýma ov Mate ské centrum Sluní ko 4 482,981 365,279

Celkem 9,155,303 6,962,972
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Celková alokace pro  vyhlá ené výzvy :                          7 380 643,- K
Celková vý e dotace pro projekty:                                   6 962 972,- K
Rozdíl – nevy erpaná alokace                                             417 671,- K

Neúsp ný projekt

Rýma ovská pekárna s.r.o. Bez pytl  to taky jde 2 380 000,- K 1 000 000,- K

Dojde k zhodnocení suroviny , výstupního produktu za azeného do smlouvy EHS, toto je v rozporu s pravidly PRV.

Realizované projekt z roku 2008 a roku 2009

hem roku byly ji  realizovány projekty z roku 2008 :

Také je ukon ena realizace projektu z roku 2009

Název adatele Název projektu Celkové náklady projektu

vecký sbor Bernardini B idli ná „S Bernardini na T i krále a pak dále“ 210 000,- K

Název adatele Název projektu Celkové náklady projektu

Obec Horní M sto Keramická dílna 261 000,- K

Obec Rý ovi Rekonstrukce soc. za ízení kino
Rý ovi 458 899.- K

Spole nost p átel Muzeum Kapli kový
vrch

Adaptace Schindlerovy stodoly-
výstavní a p edná kové prostory 380 000,- K
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II. P ehled o finan ních p íjmech a výdajích za rok 2009
Hospoda ení MAS RÝMA OVSKO, o.p.s za rok 2009 dle rozvahy
Po áte ní stav k 1.1.2009 Pokladna 8,751.00

Bankovní ú et 386,732.00
Celkem 395,483.00

Výnosy Prodej slu eb - projektová dokumentace 25,000.00
Nahodilé - úroky 53.30

ísp vek - darovací smlouva 16,806.00
Vyú tování re ijních výdaj  ze SZIF III. etapa 2008 514,300.00

I. etapa 2009 159,179.00
II.etapa 2009 215,405.00

ísp vky len 0.00
Celkem 930,743.30

Náklady Mzdy se zákonnými odvody 460,592.00
Cestovné 16,332.00
Oprava po íta e 940.00
Materiál - propaga ní materiál, kancelá ský materiál, 70,627.00
Náklady na reprezentaci - zaji ní kolení 2,758.00
Ostatní slu by-údr ba web. stránek, telefon, nájem kancelá e do 31.3. 77,846.00
Poplatek - správní 1,000.00
Poplatky bankovní 4,512.00
Odpisy majetku 59,504.80
Celkem 694,111.80

Výsledek hospoda ení za rok 2009 236,631.50

Za rok 2009 hospoda ila MAS podle výkazu zisku a ztrát  s následujícím výsledkem:

Výnosy za ú etní období                                               930 743,30  K
Náklady za ú etní období                                              694 111,80  K
Hospodá ský výsledek                                                 236 631,50 K
Vyu ití hospodá ského výsledku na krytí ztráty z p edchozích let.
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Pr h financování na ú tu spole nosti
Hospoda ení MAS RÝMA OVSKO, o.p.s za rok 2009 dle pohybu na ú tu
Po áte ní stav k 1.1.2009 Pokladna 8,751.00

Bankovní ú et 386,732.00
Celkem 395,483.00

Výnosy Prodej slu eb - projektová dokumentace 25,000.00
Nahodilé - úroky 53.30

ísp vek - darovací smlouva 16,806.00
Vyú tování re ijních výdaj  ze SZIF III. etapa 2008 514,300.00

I. etapa 2009 159,179.00
II.etapa 2009 215,405.00

ísp vky len 0.00
Celkem 930,743.30

Náklady Mzdy se zákonnými odvody 460,592.00
Cestovné 16,332.00
Oprava po íta e 940.00
Materiál - propaga ní materiál, kancelá ský materiál, 70,627.00
Náklady na reprezentaci - zaji ní kolení 2,758.00
Ostatní slu by-údr ba web. stránek, telefon, nájem kancelá e do 31.3. 77,846.00
Poplatek - správní 1,000.00
Poplatky bankovní 4,512.00
Odpisy majetku
Celkem 634,607.00
Závazky  za zam stnance 164,411.00
Závazky za rok 2008 uhrazené v roce 2009 62,157.00
Závazky za rok 2009 uhrazené v roce 2010 dodavatelé 64,326.00
Vrácení p ky M stu Rýma ov 350,000.00

Kone ný stav k 31.12.2009 179,377.30
Pokladna 392.00
Bankovní ú et 178,985.30
Celkem 179,377.30
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III . Majetek spole nosti
V roce 2009 byl po ízen jen reklamní banner v hodnot  6 500,- K , za azený do drobného majetku pod inventární íslo 14.
Tento banner vyu íváme pro propagaci na výstavách a konferencích.

 Hodnota majetku k 1.1.2009                                         324.628,40 K
Po ízení :  Reklamní banner                                                6.500,-   K
Celková po izovací hodnota majetku k 31.12.2009 331 128,40 K

IV. Zm ny ve spole nosti
V roce 2009 byly na základ  schváleného usnesení z valné hromady spole nosti ze dne 26.2.2009 provedeny následující
zm ny v Obchodním rejst íku .

Druh zm ny vodní stav Nový stav

edseda správní rady Miroslav Volek Ing.Petr Klouda

len správní rady Miroslav Volek Bohumír Kamenec

len dozor í rady Ing. Pavel Hejsek Ing. Jaroslav Jelínek

Zp sob jednání

Za spole nost jsou oprávn ni
jednat a podepisovat v dy dva
lenové správní rady spole .

Jménem spole nosti je oprávn n jednat ve
ech v cech samostatn  p edseda správní

rady. Písemnosti za spole nost podepisuje
edseda správní rady. V p ípad

nep ítomnosti p edsedy správní rady jiný
pov ený len správní rady.
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V. Vyjád ení dozor í rady
 Dozor í rada projednala výro ní zprávu dne 17.3.2010 na svém zasedání s konstatováním, e výro ní zpráva zobrazuje ve
významných ohledech v rn  a s právn  skute ný stav majetku a závazku, finan ní situaci a výsledek hospoda ení za rok
2009 doporu uje ke schválení na valné hromad  RÝMA OVSKO, o.p.s. se záv rem:
„Vyu ití výsledku hospoda ení za rok 2009 ve vý i 236.631,50 K  na krytí ztráty z p edchozích let.“

Výsledek hospoda ení za rok 2008 podle výkazu zisku  a ztrát za rok 2008 byl  - 511.144,45 K .

V Rýma ov  30.3.2010

                                                                      Ing. Petr Klouda
                                                                  p edseda správní rady
                                                                 RÝMA OVSKO, o.p.s.
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