RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – Místní akční skupina
nám. Míru 1
RÝMAŘOV
795 01
IČ: 26836122
Tel: 554254309

Výroční zpráva RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok
2007
Činnost RÝMAŘOVSKA, o.p.s., místní akční skupiny je zaměřena na
naplňování cílů programu Leader. Pro období roku 2007-2013 byla vymezena
oblast podpory v Programu rozvoje venkova osa IV. Leader. Dle těchto pravidel
bylo hlavním úkolem pro rok 2007 zpracování Strategického plánu Leader pro
území místní akční skupiny.
Provoz obecně prospěšné společnosti byl
zabezpečen
z dotace
Moravskoslezského kraje a také z vyúčtování III. etapy projektu Leader+.
Z těchto finančních prostředků byla hrazena práce manažera společnosti,
zajištěno materiální vybavení, kancelářský nábytek, notebook, fotoaparát,
dataprojektor a promítací plátno. Toto vybavení zkvalitňuje práci a také bude
napomáhat při realizaci výzev dle Strategického plánu Leader na Rýmařovsku
v roce 2008 a v celém nastávajícím období.
Celková činnost v roce 2007 byla zakončena 17.12.2007 úspěšným podáním
žádosti o dotaci na realizaci Strategického plánu Leader Rýmařovsko o.p.s..

I .Ukončení projektů z programu Leader+
V roce 2007 byly úspěšně ukončeny následující projekty
Název projektu
Příjemce
Vytvoření
Sdružení obcí Rýmařovska
webového portálu
Rýmařovsko
Informační kiosky Město Břidličná

Dotace
1.904.000,- Kč

887.450,- Kč

Regionální
fond Prodos s.r.o. Olomouc
cestovního ruchu a
vzdělávání
Skály 2006 – šance Mgr. Dagmar Kinclová
pro tradici
Nedělní škola
Občanské sdružení Stránské

190.000,- Kč

220.000,- Kč
280.000,- Kč

II.Ukončení čerpání finančních prostředků ve III. etapě režijních výdajů MAS
K 30.6.2007 bylo předloženo závěrečné vypořádání čerpání finančních
prostředků v rámci III.etapy režijních výdajů na činnost RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Celkové přijatelné výdaje III.etapy
Celkové výdaje III. etapy
Hlavní výdaje: Propagační brožura
Reklamní materiály, publicita
Jednání orgánů MAS
Kancelářské potřeby, bank. poplatky
Dataprojektor
Fotoaparát
Mzdové náklady do 27.2.2007

355.069,- Kč
357.550,- Kč
261.298,- Kč
8.220,- Kč
8.100,- Kč
3.109,- Kč
41.043,- Kč
10.780,- Kč
25.000,- Kč

III. Čerpání dotace z Moravskoslezského kraje na činnost manažera
K 31.12.2007 byla vyúčtována dotace z MSK na činnost manažera MAS
Celkové výdaje projektu
Poskytnutá dotace 70%
Čerpáno
Vráceno

491.307,- Kč
350.000,- Kč
336.518,- Kč
13.482,- Kč

Částečné vrácení dotace proběhlo z důvodu, že v rámci cestovních výdajů u
použití soukromého vozidla nám nebyla uznána amortizace pro rok 2007 ve výši
3,80 Kč/km. Moravskoslezský kraj nemá v pravidlech možnost využití
soukromého vozidla a uplatňování cestovních náhrad v plné výši.

IV. Přehled o finanční příjmech a výdajích za rok 2007
Průběh financování na účtu společnosti
Počáteční stav 1.1.2007
Výnosy r.2007

Náklady r. 2007

Zůstatek stav
k 31.12.2007

Pokladna
223,50
Stav účtu
117.484,40
Nahodilé příjmy
4.897,96
Členské příspěvky 186.269,SZIF- režijní výd. 514.484,Úřad práce
43.200,Půjčka Města Rým. 356.000.Dotace MSK
350.000,Celkem výnosy 1.454.850,96
náklady režijní
791.715,61
vrác. půjčky
60.000,110.000,356.000,závazky r.2006
23.972,80
pokladna
32.220,Celkem náklady 1.373.908,41
Pokladna
Stav účtu

1.003,50
198.426,95

117.707,90

199.430,45

Za rok 2007 hospodařila MAS podle výkazu zisku a ztrát s následujícím
výsledkem:
Výnosy za účetní období
Náklady za účetní období
Hospodářský výsledek

1.098.850,- Kč
791.715,61 Kč
307.135,35 Kč

V. Majetek společnosti
K 1.1. 2007 byl majetek ve výši
Za rok 2007 byl pořízen majetek v hodnotě
Celková hodnota majetku k 31.12.2007

93.305,- Kč
107.468,40 Kč
200.773,40 Kč

VI. Změny ve společnosti
Na valné hromadě dne 12.12.2007 došlo ke změnám v orgánech společnosti :
1. Odstoupení člena správní rady Jiřího Pohloudka a jmenování nového člena
správní rady Ing. Miroslava Jindráka.
2. Odstoupení člena dozorčí rady Ing. Moniky Kohoutkové a jmenování nového
člena dozorčí rady Mgr. et. Bc. Karla Šišky.

VII. Vyjádření dozorčí rady
Dozorčí rada projednala výroční zprávu dne 11.6.2008 na svém zasedání
s konstatováním, že výroční zpráva zobrazuje ve významných ohledech věrně a
s právně skutečný stav majetku a závazku, finanční situaci a výsledek
hospodaření za rok 2007 doporučuje ke schválení na valné hromadě
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

V Rýmařově 12.6.2008

Miroslav Volek
předseda správní rady
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

