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VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O, vložka 82 dne 29.4.2003. 

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI 

Název zakladatele  Sídlo      IČ             

Mikroregion Český ráj  Vyskeř č.p. 88, 512 64 Vyskeř 691 55 950  

SÍDLO SPOLEČNOSTI A KANCELÁŘ 

Předměstská 286, 507 43  Sobotka 
tel. č.: 493 720 546 
email: opspcr@seznam.cz  
datová schránka: 2rbzcq6  
Webové stránky:  www.craj-ops.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.   

                  Číslo účtu: 996 289 309/0800 
                IČ: 259 88 417    

ČINNOST SPOLEČNOSTI 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je 
rozvoj regionu Český ráj a Střední Pojizeří a to zejména: koordinace rozvoje regionu Český ráj 
a Střední Pojizeří ve všech oblastech, rozvoj a propagace regionu Český ráj a Střední Pojizeří a 
jeho turistického potencionálu, vytváření nových forem a možností ekonomického a 
turistického využití krajiny, ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot, jako jediného 
základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu, podpora multifunkčního zemědělství a 
ochrana životního prostředí, služby při financování projektů k rozvoji regionu Český ráj a 
Střední Pojizeří, posouzení projektů zaměřených  k rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří, 
koordinace projektů zaměřených  k rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří, 
zprostředkování služeb zaměřených k rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří, příprava 
informačních a metodických materiálů a školních pomůcek, součinnost se zahraničními 
subjekty mající vztah k regionu Český ráj a Střední Pojizeří, zajišťování seminářů a odborných 
setkaní, zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu Český ráj a Střední 
Pojizeří, výchova, vzdělávání a informování děti a mládeže, provoz IC - koordinace a rozvoj, 
tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu 
Český ráj a Střední Pojizeří, atestování služeb poskytovaných svými členy v regionu Český ráj a 
Střední Pojizeří pro zajištění kvality a standardu služeb, komunikace s orgány státní správy a 
samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří, poradenská činnost, 
činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Český ráj a 
Střední Pojizeří, zajišťování dobrovolnických činností v regionu Český ráj a Střední Pojizeří, 
vydávání tiskovin, zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, 
kterou společnost zřizuje jako své územní pracoviště – organizační složku a jejíž činnost a 
povinné orgány jsou definovány Statutem společnosti. 

mailto:opspcr@seznam.cz
http://www.craj-ops.cz/
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Kromě služeb výše uvedených může Společnost pro Český ráj vykonávat doplňkovou činnost 
pod podmínkou, že bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude 
ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. 

ORGÁNY O.P.S. - statutární orgán společnosti 

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, kterým je Luděk Láska. 

Složení správní rady k 31.12.2017   Složení dozorčí rady k 31.12.2017 
Vlasta Špačková, předsedkyně   Mgr. Jana Svobodová, předsedkyně 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.    Mgr. Ondřej Havrda 
Ing. Petr Neumann      Josef Jermář 

ORGÁNY MAS – Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří   

Složení Programového výboru k 31.12.2017: Bc. Jan Janatka, předseda, Mgr. Ondřej 
Lochman, Ph.D., Milena Koštejnová, Mgr. Petra Houšková, PhDr. Petra Černá Rynešová, Ing. 
Pavlína Bůžková, Mgr. Doubravka Fišerová    
 
Složení Výběrové komise  k 31.12.2017: Miroslav Boček, předseda, Jiřina Bobková, DiS., 
Marie Drašnarová, Tomáš Patočka, Jana Skalská Obročníková, Dana Bartoňová, Dita Veselá, 
Bc. Kamila Sedláková, Filip Marek 

Partneři společnosti - MAS 

Obecně prospěšná společnost měla k 31.12.2017 51 partnerů v rámci organizační jednotky 

společnosti – místní akční skupiny (MAS). Partneři tvoří nejvyšší orgán MAS - plénum. 

Zaměstnanci společnosti 

PRACOVNÍCI KANCELÁŘE ŘEDITELE O.P.S. k 31.12.2017 
 

Jméno 
 

Zařazení 
Prac. úvazek 

k realizaci 
SCLLD 

 
Kompetence 

Luděk Láska Ředitel, manažer, 
vedoucí zaměstnanec 
pro realizaci SCLLD1 

 
1 

Management, kontrola, jednání za 
o.p.s., agenda spojená s animací a 
administrací Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 

Ing. Veronika Horáková Projektový manažer  
SCLLD 

0,8 Realizace SCLLD 

Petra Patočková Asistentka SCLLD 0,4 Administrativní práce v rámci 
realizace SCLLD 

RNDr. Robert Rölc, PhD. Projektový manažer 
SCLLD 

0,3 Tvorba strategie CLLD, změny a její 
realizace 

Zdenka Svobodová Manažer SCLLD, 
finanční manažer 

0,5 Vedení účetnictví a personální 
agendy, realizace SCLLD 

                                                             
1  SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020  
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 Organizační struktura OPS - MAS Český ráj a Střední Pojizeří 
     O.p.s. s právní subjektivitou          MAS  - Organizační složka bez právní subjektivity 

  

 

                                                       jmenují                                                   volí 

           

        jmenují       

                                          Kontroluje, navrhuje                                                                                                                             

 

                                                                                  jmenuje   

                informuje                                        odpovídá za realizaci Strategie    jj  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladatelé Plénum o.p.s. 

Partneři 

SR 

Výběrová komise 

MMASMASASRozhodovac

í orgán MAS 

Výběrová komise 

Kontrolní orgán MAS    
(odpovídá obsahem 

monitorovacímu výboru) 

Rozhodovací orgán MAS 

„PROGRAMOVÝ VÝBOR“ 

 

 

 

 

Dozorčí rada 

Ředitel 

Projektoví manažeři 

Kancelář 

Místní akční skupina 

místní partnerství 
(nejvyšší orgán) 

Rámcová partnerská 
smlouva 

Řídící vedoucí 

zaměstnanec realizace 

Strategie 

 

 

Zajišťují servis MAS 

v pracovně - 

právním vztahu 

k o.p.s. Zodpovídá za realizaci Strategie vč. 

bodovacích kritérií a výběru 

projektů  

Schvaluje Statut, 
zřizuje orgány, 

schvaluje rozpočet a 
účetní závěrku, 

jmenuje ředitele 

Zástupce ředitele 

Hlavní účetní 
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PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2017 

 

Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 

Číslo strategie: CLLD_16_01_083 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj (dále jen 
SCLLD) byla ze strany Řídících orgánů schválena dne 21. 3. 2017 (Žádost o realizaci ISg splnila 
podmínky věcného hodnocení).  
 
MAS následně připravila metodické dokumenty v souladu požadavky jednotlivých 
programových rámců. Po jejich schválení bylo možné vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí o 
podporu.  
V roce 2017 probíhaly výzvy k předkládání žádostí o podporu v programových rámcích:  

• Operační program Zaměstnanost (OPZ)  

• Integrovaný regionální operační program (IROP)  
 

Programový rámec OPZ 
1. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření 
2. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost 
3. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby 
Příjem žádostí o podporu u všech 3 výzev: 18.9.2017 - 20.10.2017 
 

1. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření 

Pořadí  Registrační číslo Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
dotace 

1. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008144 
Malyra 
s.r.o. 

Příměstský tábor Veselá 
2018-2020 

970 806,25 

 
2. 

 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008150 

Horse-
Support, 
z.s. 

Léto s koňmi na Farmě 
Ptýrov 2018 - cyklus 
letních příměstských 
táborů 

 
454 750,00 

Celkem 1 425 556,25 

 
2. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost 

Pořadí  Registrační číslo Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
dotace 

1. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008148 
Pomocné ruce, 
z.s. 

Lepší šance pro trh 
práce 

2 959 381,25 

 

3. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby 

Pořadí  Registrační číslo Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
dotace 

1. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008145 
Malyra 
s.r.o. 

Paliativní péče otevřená 
komunitě 

2 990 725,00 
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Programový rámec IROP 
1. výzva OPS pro Český ráj - IROP - Doprava 
2. výzva OPS pro Český ráj - IROP - IZS 
3. výzva OPS pro Český ráj - IROP - Kultura 
4. výzva OPS pro Český ráj - IROP - Vzdělávání 
Příjem žádostí o podporu u všech 4 výzev: 5.9.2017 - 13.10.2017 
 

1. výzva OPS pro Český ráj - IROP - Doprava 

Pořadí  Registrační číslo Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
dotace 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006567 
MĚSTO 
TURNOV 

Chodník Turnov, 
Sobotecká ulice, IV. 
etapa 

4 374 970,72 

 

2. výzva OPS pro Český ráj - IROP - IZS 

Pořadí  Registrační číslo Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
dotace 

1. 
 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006450 

 
Město 
Sobotka 

Pořízení 
velkokapacitní 
požární cisterny na 
dopravu vody pro 
JSDH Sobotka 

 
7 124 999,05 

2. 
 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006653 

Město 
Mnichovo 
Hradiště 

Pořízení cisterny pro 
jednotku požární 
ochrany města 
Mnichovo Hradiště 

 
7 111 694,32 

3. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006714 
Obec 
Loukovec 

Velkokapacitní 
požární cisterna na 
dopravu vody pro 
obec Loukovec 

7 077 080,13 

Celkem 21 313 773,50 

 

3. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Kultura 

Pořadí  Registrační číslo Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
dotace 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006721 
Město 
Sobotka 

Částečná revitalizace 
zámku Humprecht 

9 157 974,54 

 

4. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 

Pořadí  Registrační číslo Žadatel Název projektu Požadovaná 
dotace 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006708 
MĚSTO 
TURNOV 

Vybudování 
odborné učebny 
pro mineralogii a 
keramiku 

1 891 113,92 

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006451 
Město 
Dolní 
Bousov 

Rozšíření kapacity 
MŠ v Dolním 
Bousově 

4 749 999,04 

Celkem 6 641 112,96 
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Všechny žádosti o podporu splnily kritéria formálních náležitostí a podmínky přijatelnosti. 
Postoupily do fáze věcného hodnocení, které provedla výběrová komise na začátku roku 
2018. 

 

Programový rámec PRV 
V rámci PRV došlo ke schválení fichí (1 a 3) v těchto 2 opatřeních:  
Investice do zemědělských podniků a Investice do nezemědělských činností. 
K vyhlášení výzvy v roce 2017 nedošlo z časových důvodů. Začátkem prosince byly ke schválení 
zaslány zbylé 2 fiche (2 a 4) z opatření Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 
Neproduktivní investice v lesích. 
Po schválení fiche 2 a 4 dojde k vyhlášení výzvy v roce 2018, která bude obsahovat všechny 
čtyři fiche. 

 
V roce 2017 proběhla dvě monitorovací období Strategie SCLLD. Po ukončení každého období 
byla Řídícímu orgánu prostřednictvím monitorovacího informačního systému předložena tzv. 
Zpráva o plnění ISg. 
V průběhu realizace strategie SCLLD v roce 2017 nebyly předloženy žádosti o změnu strategie. 

 

Projekty v realizaci 

Projekt MAP Turnovsko – místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Podán na základě výzvy č. 2_15_005 MŠMT z OP VVV v listopadu 2015. Rozhodnutí o schválení 
projektu obdrženo 18.4.2016, projekt schválen ve výši 3 458 252 Kč celkových způsobilých 
výdajů (100 % dotace). Realizace projektu započala v květnu 2016. Projekt řešil kvalitní 
inkluzivní vzdělávání dětí do 15 let v území ORP Turnov a byl ukončen k 31.12.2017. Závěrečná 
zpráva o realizaci a žádost o platbu byla podána koncem února 2018. 

Během projektu byly realizovány všechny výstupy, které byly v projektu naplánované. V rámci 
rozvoje partnerství byla organizována setkání ředitelů, zřizovatelů. 
Na základě výsledků dat z dotazníkového šetření v ORP Turnov a již existujícího Strategického 
plánu vytvořeného v rámci výzvy č. 46 byly specifikovány prioritní oblasti, které byly následně 
projednány v jednotlivých pracovních skupinách. Byla vytvořena SWOT-3 analýza, výstupem 
je zpracovaný Strategický rámec MAP do roku 2023. Byl vypracován akční plán na celé období 
a roční akční plán na školní rok 2017/2018.  

Zásadním dokumentem a výstupem projektu je strategický dokument Místní akční plán 
vzdělávání pro SO ORP Turnov, který byl v listopadu 2017 schválen Řídícím výborem. Tento 
dokument je uveřejněn na webových stránkách projektu: www.mapturnovsko.cz. V roce 2018 
je plánován navazující projekt MAP Turnovsko II. 

V rámci budování znalostních kapacit bylo uskutečněno několik vzdělávacích akcí a také 
pořízeny odborné publikace pro pedagogy. 
 
 
 

http://www.mapturnovsko.cz/
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               V roce 2017 byly uspořádány tyto vzdělávací akce: 

DATUM NÁZEV AKCE 

15.02.2017 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,  

07.04.2017 
Školní vzdělávací program, hodnocení školy a školní řád 
pro ředitele mateřských škol 

19.04.2017 
Workshop pro pedagogy na téma Kruh přátel - Kruh 
podpory.  

10.05.2017 
Jak řešit konfliktní situace ve škole (nejen s rodiči) pro 
základní školy 

07.09.2017 Metodika práce asistenta pedagoga 

12.09.2017 Diagnostika dítěte předškolního věku 

10.10.2017 
Přednáška dětského psychologa na téma: výchova 
dítěte – co je důležité 

20.11.2017 Jak řešit konfliktní situace ve škole pro mateřské školy 

 
V roce 2017 fungoval sestavený Řídící výbor, pracovní skupiny. Během realizace projektu 
proběhlo dotazníkové šetření, osobní jednání na všech školách, byly založeny a spravovány 
webové stránky projektu www.mapturnovsko.cz a pravidelně vydávány Zpravodajské listy.  

Pro účely tohoto projektu měla MAS pronajatou kancelář v Turnově ve Skálově ulici, která se 
v polovině roku přemístila do prostor Domova mládeže při Střední zdravotnické škole 
v Turnově. 

Realizační tým fungoval ve složení: Ing. Lenka Krupařová, Mgr. Karel Bárta, RNDr. Robert Rölc, 
Ph.D., Bc. Renata Brychová, Lenka Kvintusová, Zdenka Svobodová, Petra Patočková po celou 
dobu realizace projektu.  

 

Projekt MAP Mnichovohradišťsko - místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Podán na základě výzvy č. 2_15_005 MŠMT z OP VVV v únoru 2016. Rozhodnutí o schválení 
projektu bylo obdrženo 30.5.2016, projekt schválen ve výši 3 207 853,60 Kč celkových 
způsobilých výdajů (100 % dotace). Realizace projektu započala v srpnu 2016. Projekt má být 
ukončen 31.3.2018. 

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, zlepšit 
spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj 

http://www.mapturnovsko.cz/
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potenciálu každého žáka, ve smyslu akce KLIMA shrnující podstatné složky kvality škol - Kultura 
učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele a Aktivizující formy učení.  

Realizační tým v roce 2017: Mgr. Svitlana Sazečková – hlavní manažerka projektu, Mgr. 
Katarzyna Szajda, RNDr. Blažena Hušková, RNDr. Robert Rölc, Ph.D., Ing. Kamila Kořánová, 
PhDr. Markéta Tomášová, Luděk Láska, Ing. Mgr. Zuzana Tomášová, PhDr. Lenka Sosnovcová, 
Mgr. Iva Štrojsová, Mgr. Martina Kulíková, Zdenka Svobodová, Petra Patočková 
 
V roce 2017 jednal ustanovený řídící výbor MAP, scházela se pracovní skupina k tvorbě akčního 
plánu. Realizační tým se v průběhu roku scházel obvykle 2x měsíčně.  
Webové stránky projektu: http://www.map-mh.cz/   
 
Zásadní podaktivitou projektu bylo také budování znalostních kapacit, tj. realizace 
vzdělávacích aktivit pro ředitele, pedagogy, ale i rodiče a veřejnost. Byla také zřízena „MAPí“ 
knihovnička - veřejně přístupná sbírka inspirativních publikací souvisejících s výchovou a 
vzděláváním a pořádána setkání ředitelů škol stejného typu. 

         Semináře, workshopy, přednášky 

DATUM AKCE NÁZEV AKCE 

07.02.2017 Místně zakotvené učení 

29.03.2017 Metody aktivního učení na ZŠ 

19.04.2017 
Setkání s dětským psychologem na téma Výchova dítěte 
– co je důležité 

26.04.2017 Prevence syndromu vyhoření 

04.05.2017 První třídou bez problémů 

12.05.2017 

Regionální muzeum a galerie – Muzeum hry v Jičíně aneb 
Jak propojit síly muzea a škol, Základní a mateřská škola 
v Jičíněvsi aneb Jak to vypadá, když se děti učí a nevědí o 
tom 

17.05.2017 Koučink a mentoring – oč jde a k čemu Vám to bude 

30.05.2017 Čteme s nečtenáři 

05.06.2017 Čtenářský klub (odborná pedagogická literatura) 

06.06.2017 Facilitace se žáky gymnázia 

07.06.2017 Přednáška Proč dítě zlobí? 

09.06.2017 
Podvečer s pračlověkem – rozdělávání ohně a jiné 
exkurze do pravěku 

21.06.2017 Vyslání do prázdnin s Jaromírem Gottliebem 

01.09.2017 Přírodní rozloučení s prázdninami 

12.09.2017 Scénické čtení: Listování, Listování pro školy 

18.09.2017 Učíme se v muzeu 

http://www.map-mh.cz/
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DATUM AKCE NÁZEV AKCE 

26.09.2017 
Odemykání dětského potenciálu (Jan Mühlfeit a Kateřina 
Novotná) 

03.10.2017 Čtenářský klub 

12.10.2017 Čtenářské strategie 

13.10.2017 Dvoudenní exkurze do Litomyšle 

18.10.2017 Setkání ředitelů a učitelů MŠ 

08.11.2017 Inkluze ve vzdělávání 

21.11.2017 Přednáška Vraťme dětství ven 

06.12.2017 Workshop Relaxační techniky 

13.12.2017 Žákovský parlament 

14.12.2017 Ředitel koučem 

19.12.2017 Čtenářský klub 

 
Ostatní ZŠ a MŠ v území OPS-MAS mimo ORP Turnov nebo Mnichovo Hradiště (náležící do ORP 
Jičín, Mladá Boleslav), řeší jiné Místní akční plány, jejichž nositeli jsou jiné MAS nebo DSO. 
 

Řídící a administrativní schopnosti MAS 
Program:   Integrovaný regionální operační program  
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002128  
Doba realizace:  1. 1. 2015 – 31. 12. 2023  
Cílem projektu je zajištění řídících a administrativních schopností Obecně prospěšné 
společnosti pro Český ráj, prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří při plnění Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje.  
Výstupy projektu:  
- Podpora činnosti MAS (budování kapacit, odborná příprava a vytváření sítí za účelem 
vypracování a   provádění SCLLD, vzdělávání zaměstnanců, aktivity spojené s realizací SCLLD)  

- Animace SCLLD (aktivity spojené s propagací, osvojováním příkladů dobré praxe, realizace 
seminářů pro žadatele a příjemce k vyhlašovaným výzvám MAS apod.)  

- Animace škol a školských zařízení v OP VVV (metodická pomoc, školení, konzultační a další 
činnost školským zařízením pro efektivní a snazší čerpání šablon OP VVV)  

Celkové náklady projektu: 14 230 730,00 Kč  
Spolufinancování z ESI fondů: 13 519 193,50 Kč  
Způsob financování: kombinované 
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Semináře a školení pro žadatele 
V rámci projektu byla pořádána školení pro žadatele 

Termín Zaměření Počet 
účastníků 

18.9.2017 1.Výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava  2 

18.9.2017 2.Výzva OPS pro Český ráj–IROP IZS 3 

18.9.2017 3.Výzva OPS pro Český ráj–IROP Kultura 1 

18.9.2017 4.Výzva OPS pro Český ráj–IROP-Vzdělávání 3 

18.9.2017 MS 2014+ 2 

2.10.2017 1. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření I. 5 

2.10.2017 2. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost I. 1 

2.10.2017 3. výzva OPS pro Český ráj-OPZ- Sociální služby I. 4 

 

Podpora Libereckého kraje 
V roce 2017 MAS dotaci na projekt „Podpora činnosti Obecně prospěšné společnost pro Český 
ráj“. Dotace ve výši 60 000 Kč byla využita na úhradu mzdových režijních a cestovních nákladů 
či nákladů na pořízení materiálu a služeb. 

 
 

Podpora Královéhradeckého kraje 
Finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 150 tis. Kč byla účelově využita 
dle smlouvy o dotaci na projekt „Činnost MAS v roce 2017“. 
Dotace byla použita na úhradu režijních nákladů, cestovného, mzdových nákladů, nájemného, 
telefonních a poštovních poplatků, služeb, na nákup drobného hmotného majetku. 

 
 

 
 
 
 

Projekty v době udržitelnosti 

PROJEKTY SPOLUPRÁCE 

GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ 
V rámci udržitelnosti projektu proběhla v červenci 2017 prezentace projektu ve Františkově 
na tradiční akci „Dřevosochokování“. 

Geopark – šance pro region 
V rámci udržitelnosti projektu se konala již tradiční akce „Úklid Českého ráje aneb poznejte  
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Český ráj z hlemýždí perspektivy“. Na jaře 2017 Základní škola v Sobotce, v Kněžmostě a na 
Hrubé Skále zúčastnila již 7. ročníku této dobrovolnické akce úklidu odpadků na turistických 
trasách v Českém ráji. Vybraní žáci jednotlivých základních škol za doprovodu učitelů, 
zaměstnanci společnosti a ostatní dobrovolníci absolvovali předem určené trasy, na kterých 
sbírali odpadky. Na závěr akce si jako každoročně zúčastnění dobrovolníci na ohni opekli vuřty.                                                      

Hospodářská činnost 

V rámci hospodářské činnosti v roce 2017 neproběhly žádné aktivity. 

Propagace 

Internetová prezentace www.craj-ops.cz 
 

 
V roce 2017 se společnost vydávala materiály k připravovaným akcím (pozvánky, letáky a 
plakáty k akcím) a snažila se, aby její internetové stránky byly aktuální a včas informovaly o 
dění v regionu a o chodu společnosti a realizovaných projektech. 

Facebookové stránky 
https://www.facebook.com/opsproceskyraj/?fref=ts 

 

 
 
 

http://www.craj-ops.cz/
https://www.facebook.com/opsproceskyraj/?fref=ts
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Účast zástupců společnosti na jednáních, školeních, akcích 

      Jednání orgánů společnosti v roce 2017: 
 Správní rada OPS – 11.12.2017 
 Dozorčí rada OPS – 14.12.2017 
 Plénum MAS – 27.4.2017, 7.12.2017 
 Programový výbor MAS – 20.4.2017 
 Výběrová komise MAS – 7.12.2017 

Kontrolní výbor MAS– 14.12.2017 

Zaměstnanci společnosti se během roku zúčastnili vzdělávacích a informačních akcí, jednání 
MAS Libereckého kraje, KS NS MAS Královéhradeckého a Středočeského kraje, jednání RSK 
krajů, jednání k realizaci MAPů, NS MAS ČR (valná hromada), setkání partnerů Celostátní sítě 
pro venkov, akce Leaderfest 2017. 
 

Přehled vzdělávacích a informačních akcí v roce 2017, kterých se zúčastnili 
zaměstnanci společnosti  

DATUM KONÁNÍ 
AKCE 

ZAMĚŘENÍ AKCE 

14.03.2017 Workshop k SCLLD 

19.04.2017 Školení CSSF 14+ 

28.04.2017 Problematika soc. služeb 

10.04.2017 Setkání příjemců IPo MAP-workshop 

10.05.2017 
Setkání zástupců MAS a řídících orgánů v 
Libereckém kraji 

29.05.2017 Seminář pro MAS k OPZ 

31.5.-1.6.2017 Leaderfest Hlinsko 

07.06.2017 Školení k MS2014+ 

17.07.2017 Seminář na NIDV 

24.07.2017 Seminář ŘO IROP k SC 4.1 

22.-23.8.2017 Sdílení zkušeností Staré splavy 

23.08.2017 Seminář ŘO IROP k SC 4.1 

25.09.2017 Seminář NIDV Liberec 

21.11.2017 Seminář k MAP II 

09.11.2017 Seminář ŘO IROP k SC 4.2 

23.11.2017 
Setkání nad upravenými požadavky k interním 
postupům IROP 

05.10.2017 Seminář k animaci škol 

11.12.2017 Seminář k MAP II 

13.12.2017 Školení IROP na MS2014+ 
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Ekonomická část výroční zprávy 

Roční účetní závěrka k 31. 12. 2017 za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 tvoří přílohu této 
výroční zprávy. Základní údaje v ní obsažené vykazují výsledek hospodaření ztrátu ve výši  
14 tis. Kč. 
Výrok auditora k výroční zprávě a výrok auditora k účetní závěrce za rok 2017 jsou součástí 
příloh výroční zprávy. 

Přehled o celkových výnosech a nákladech 
Celkové výnosy za všechny činnosti 2017 5 586 tis. Kč 

Celkové náklady za všechny činnosti 2017 5 600 tis. Kč 

 Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů 
Přijaté příspěvky 53 tis. Kč 

Ostatní výnosy 280 tis. Kč 

Provozní dotace – viz rozpis na straně 16 této zprávy 5 253 tis. Kč 

Výnosy z hlavní činnosti 2017  5 586 tis. Kč 

Výnosy z doplňkové činnosti 2017 0 Kč 

Členění výsledku hospodaření podle hlavní a vedlejší činnosti 
Výsledek hospodaření  stav k poslednímu dni účet. období 

Hlavní činnost - 14 tis. Kč 

Hospodářská činnost      0 Kč 

Celkem - 14 tis. Kč 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 
Společnost má zřízen pouze rezervní fond, který byl tvořen ze zisku společnosti do roku 2012.  

Výsledky hospodaření za roky 2012, 2013, 2014 jsou na účtu 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let. Stav rezervního fondu k 31.12.2017 činí 220 tis. Kč. 

 Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti (v tis. Kč) 

Majetek                                                                          k 1.1.2017          Změna stavu       k 31.12.2017 

Dlouhodobý hmotný majetek 6 717 0 2 620 

 
Závazky  doba splatnosti stav k 31.12.2017 

Půjčky úročené – fyzické a právnické osoby 31.12.2018 1 000 

Půjčka Liberecký kraj - bezúročná 30.6.2023 59 

Závazky z obchodních vztahů  0 

Závazky vůči zaměstnancům  192 

Ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění  95 

Ostatní přímé daně  34 

Ve vztahu k rozpočtu – převod dotačních prostředků  396 

Jiné závazky  751 

Výdaje příštích období  1 

celkem  2 528  
- jiné závazky – poskytnuté finanční výpomoci od obcí na předfinancování projektu „Obnova místních komunikací 

III.etapa“ v roce 2010, v roce 2014, 2015 na financování vybudování venkovních geoexpozic v rámci projektu 
spolupráce „Geopark – šance pro region“ 

- výdaje příštích období – časové rozlišení cestovného za rok 2017, vyplaceného v roce 2018.  
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Přijaté dary a příspěvky 
poskytovatel výše v Kč 

Partneři MAS – finanční příspěvky 27 100 

Obce – finanční dary 25 348 

 

Rozpis přijatých dotací na provozní účely, účelové dotace 

poskytovatel číslo dotace  
dotace 
v tis.Kč 

účel 

Královéhradecký kraj 17RGI01-0018 150 Účelová neinvestiční dotace na realizaci 

projektu „Činnost MAS v roce 2017“ 

 

Liberecký kraj 

 

OLP/1130/2017 

 

59 

Účelová neinvestiční dotace na podporu 

činnosti společnosti v roce 2017. Celková 

výše schválené dotace činí 60 tis. Kč. V rámci 

vyúčtování dotace za rok 2016 nebylo 

proplaceno 672 Kč. 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

registrační číslo 

projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15

_005/0000101 

 

 2 084 

Čerpání dotace pro projekt „MAP 

Turnovsko“, financování ex-ante formou 

zálohových plateb ŘO OP VVV 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

registrační číslo 

projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15

_005/0000394 

 

1 876 

Čerpání dotace pro projekt „MAP 

Mnichovohradišťsko“, financování ex-ante 

formou zálohových plateb ŘO OP VVV 

MMR 

Integrovaný regionální 

operační program 

Investiční priorita: 

06.4.59 Provádění 

investic v rámci 

komunitně vedených 

strategií místního rozvoje 

 

 

registrační číslo 

projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15
_003/0002128 

 

 

 

1 084 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 

22.2.2017. Částka dohadně zaúčtovaných 

způsobilých výdajů pro tento projekt na 

zajištění realizace SCLLD. Jedná se o mzdové 

a další provozní náklady v roce 2017, které 

byly částečně proplaceny v rámci 

průběžného proplacení v roce 2017. Žádost 

o platbu podána 21.3.2018. 

Celkem přijaté dotace 5 253  
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Závěr 

 
Rok 2017 byl pro Obecně prospěšnou společnost pro Český ráj konečně již rokem realizace 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 (SCLLD), k jejímuž 
schválení došlo v březnu uvedeného roku.  
Na podzim byly vyhlášeny první výzvy a pořádány semináře pro žadatele. V rámci realizace 
místních akčních plánů vzdělávání v ORP Turnov a Mnichovo Hradiště proběhlo množství 
seminářů, workshopů a setkávání pro pedagogy i širokou veřejnost. 
V průběhu roku se zaměstnanci společnosti zúčastňovali probíhajících školení a seminářů 
k realizaci SCLLD Místních akčních skupin (MAS) či k projektům místních akčních plánů rozvoje 
vzdělávání. 
Děkujeme za finanční podporu Královéhradeckému a Libereckému kraji. Děkujeme všem 
obcím v zájmovém území, partnerům místní akční skupiny za podporu a spolupráci v roce 
2017. 
 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Luděk Láska, ředitel Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 
 
 
 
 
 
 

Přílohy 

Účetní závěrka v rozsahu: 
 
- rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017, 
- výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2017 
- příloha tvořící součást řádné účetní závěrky za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy 
 
 


