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1 Základní údaje
Název organizace

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.

Sídlo MAS:

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Statutární zástupce

Ing. Jaroslav Burkart

tel.

608 882 092

Právní forma

Občanské sdružení

IČ:

270 56 660

Manažer:

Ing. Magda Budínová

Tel.:

777304299 a 577599128

E-mail

manazer@masvas.cz

Web

www.masvas.cz

Seznam obcí v území MAS

Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, ZádveřiceRaková, Březová, Dešná, Hrobice, Hvozdná, Neubuz, Ostrata,
Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina.

2 Informace o organizaci
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko je nezisková organizace, která svou
činností pomáhá k rozvoji regionu, ve kterém působí. Zakládající členové Místní
akční skupiny si na počátku fungování MAS stanovili konkrétní priority, které
jsou v daném regionu problémové a do kterých je potřeba investovat. Byly
stanoveny čtyři základní priority, které MAS podporuje formou poskytování
dotací. Podporovány jsou investice týkající se obnovy a rozvoje vesnic,
budování občanské vybavenosti a služeb. Dále jsou dotace poskytovány
zemědělcům a drobným podnikatelům. Finanční prostředky na svou činnost
získává MAS od Státního zemědělského intervenčního fondu.

MAS Vizovicko a Slušovicko funguje od poloviny roku 2009. Od té doby byly
vyhlášeny 3. výzvy pro příjem žádostí a podpořeno bylo celkem 14 projektů.
1. výzva byla zaměřena na veřejný sektor a bylo v ní podpořeno celkem
6 projektů, jejichž celkové náklady dosáhly částky 3.753.337,- Kč a požadovaná
výše dotací byla 2.526.982,- Kč. Dva projekty byly zaměřeny na modernizaci
místních komunikací, jeden na rekonstrukci centrální části obce a jeden
na vybudování dětského hřiště. Ve dvou posledních obcích bylo vybudováno
veřejné osvětlení a rozhlas.

Druhá výzva byla zaměřena na neziskové organizace a zemědělské podnikatele.
V této výzvě bylo vybráno 5 projektů, jejichž celková výše požadované dotace
činila 1.727.569,- Kč. Díky Místní akční skupině bude v regionu vybudována
sušárna na ovoce, díky které dojde k dalšímu možnému zpracování místního
tradičního produktu, budou zakoupeny prodejní stánky, které budou využívány
při pořádání společenských nebo kulturních akcí. Dále bude pořízeno vybavení
pro hasiče, jenž bude sloužit pro jejich zásahovou a sportovní činnost. Bude
vybudována zimní zahrada v DPS ve Vizovicích a v neposlední řadě dojde také
ke zlepšení welfare v chovu telat.
Zatím o poslední 3. výzvě budete informováni na jiném místě této Výroční
zprávy.

3 Informace o členské základně

Členská základna je stabilní, čítá 35 subjektů.
Došlo ke změnám v rozhodovacích orgánech. Předsedou zůstává Ing. Jaroslav
Burkart a místopředsedkyní byla zvolena paní Blanka Lisovská. Složení členů
rozhodovacích orgánů je:
Programový výbor: Ing. Jaroslav Burkart, Miroslav Válek, MUDr. Zdislava
Tělupilová, Ing. Petr Slovák, Ing. Roman Persun.
Výběrová komise: Blanka Lisovská, Ing. Renata Zábojníková, Pavel Machovský,
Jan Špaňhel a Darina Uhříková. Předsedkyní je Blanka Lisovská.
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Zatím poslední 3. výzva byla vyhlášena v červenci tohoto roku. Tato výzva byla
určena primárně pro obce. Byly v ní odevzdány 3 projekty a celková výše
požadované dotace za všechny žadatele činí 1.214.145,- Kč. Dva projekty jsou
zaměřeny na obnovu a rozvoj vesnic a jeden projekt je zaměřen na vybudování
nové občanské vybavenosti v obci. Konkrétně dojde k odvodnění komunikace
v délce přibližně 146 metrů a v další obci bude prodloužen vodovodní řád
v délce 119 metrů. Poslední projekt řeší stavbu volnočasové dřevostavby
pro společenské a sportovní využití.

5 Zpráva o hospodaření

Výkaz zisku a ztráty je v příloze této výroční zprávy. Jeho celkový počet stran je
čtyři.
Náklady celkem
Spotřebované nákupy
Služby celkem
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady celkem
Úroky
Jiné ostatní náklady

622 181,21 Kč
11 536,00 Kč
315 822,71 Kč
12 186,00 Kč
1 217,00 Kč
302 419,71 Kč
286 589,00 Kč
219 196,00 Kč
66 368,00 Kč
1 025,00 Kč
8 233,50 Kč
164,00 Kč
8 069,50 Kč

Výnosy celkem
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté členské příspěvky

588 342,18 Kč
439 857,18 Kč
139,18 Kč
439 718,00 Kč
148 485,00 Kč
148 485,00 Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním

-33 839,03 Kč

Hospodářský výsledek po zdanění

-33 839,03 Kč

