
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 

 

Hlavní poslání a cíle společnosti  

a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména 

venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé 

životní prostředí, 

b) naplňování integrované rozvojové strategie MAS – Partnerství Moštěnka v oblastech: 

 - rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu - obnovy památek; 

 - rozvoje života v obcích – podpory spolků, zkvalitňování občanské vybavenosti, zvyšování 

atraktivity veřejných prostranství v obcích, modernizace škol a podpory aktivit dětí a 

mládeže na venkově, zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích; 

- Péče o krajinu a energetických zdrojů – obnovy původního rázu krajiny, rozvoje využití a 

zpracování biomasy, zavádění obnovitelných zdrojů energie 

- podpory venkovského podnikání a zemědělství – rozvoje malého a středního podnikání 

s ohledem na zachování venkovského charakteru, podpory místních produktů, podpory 

rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií 

- obnovy, rozvoje a zlepšení technické, dopravní a informační infrastruktury – 

modernizaci technického fondu údržby, internetizace a využití nových informačních 

technologií 

- posílení managementu rozvoje místního partnerství – zlepšování spolupráce partnerů v 

regionu a mezi MAS, propagace území a činnosti MAS, zajištění pracovních skupin a 

projektových týmů, zajištění stabilního managementu rozvoje MAS. 

c) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni a zabezpečení 

koordinovaného postupu všech subjektů v území k všestrannému rozvoji za dodržení 

principů trvale udržitelného rozvoje. 

Služby, které společnost poskytuje a jimiž se snaží naplňovat své cíle 

- konzultační, poradenská a informační činnost při přípravě a realizaci projektů v oblasti 

obnovy a rozvoje venkova, při získávání grantů a dotací z evropských, národních, 

krajských a jiných zdrojů včetně realizace výběrových řízení a účetnictví dle platné 

legislativy 

- organizování konferencí, seminářů, školení, besed, odborných kurzů, stáží a jiných 

vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti pro podporu obnovy a rozvoje venkova, 



- organizování odborných setkání mezi regiony pro předávání dobrých zkušeností a 

příkladů, 

- zajištění realizace kulturních, společenských, vzdělávacích, národopisných, sportovních 

a volnočasových akcí, aktivit na podporu dětí a mládeže a dalších skupin obyvatelstva, 

- publikační a osvětová činnosti související s obnovou a rozvojem venkova včetně 

vydávání periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů, 

- zajištění dialogu a spolupráce s veřejnoprávními a soukromými institucemi i širokou 

veřejností v rámci území střední Moravy 

      - navazováním kontaktů a spolupráce v České republice i v zahraničí 

 

Základní údaje o společnosti 

Od 1.1.2011 vešla v platnost novela zákona č. 248/1995 Sb. o  obecně prospěšných 
společnostech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Správní rada schválila na svém zasedání dne 17.3.2011 změnu zakládací listiny a změnu 
statutu.  K tomuto dni byla ze své funkce člena správní rady odvolána Markéta 
Kropáčkovou a do funkce člena správní rady zvolena Julie Zendulková.  
Správní rada odvolala z funkce ředitelky SMARV o.p.s. Julii Zendulkovou a Zvolila nově 
do této funkce Markétu Kropáčkovou. 

 

Zakladatelé společnosti:MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.,Záhoří, o.s.,Centrum pro volný čas 

Dřeváček, o.s. 

Sídlo společnosti: Kostelec u Holešova 58, 768 43 

IČO: 282 79 069 

Čísla účtů 

2200033666/6800 

4200203310/6800 

4200221412/6800 

 

Orgány společnosti jsou: 
Správní rada 
Dozorčí rada 
Ředitel 
 



Správní rada je tříčlenná 
Dozorčí rada je tříčlenná 
Funkční období člena správní i dozorčí rady je tříleté 

 
 

Správní rada stav k 31.12.2011 
 
Předseda : Tomáš Šulák (od 17.3.2008)  
 
Členové : Julie Zendulková (od 17.3.2011) 
      Ing. Ivana Chytilová (od 17.3.2008) 
 
Dozorčí rada stav k 31.12.2011 
 
Předseda : Radoslav Pospíšilík (od 17.3.2008) 
 
Členové : Miroslav Kroupa (od 17.3.2008) 
                Ing. Petr Lipner (od 17.3.2008)  
 
Ředitelka společnosti : Markéta Kropáčková ( od 17.3. 2011) 
 
 
Další lidské zdroje :  
V měsíci prosinci 2012 organizace zaměstnávala jednoho zaměstnance 
 
 

Rok 2011 – činnosti uskutečněné v účetním období 
 
 

Název projektu Náklady  v roce 2011 Výnosy v roce 2010  výsledek 

Lipensko jde do světa 190 755,00 205 250,00   14259,00 

Projekt spolupráce MOS 121 049,00 158 450,00 37 401,00 

Projekt Univers   0 

Moravská brána do 
Evropy 

36 860,00 36 860,00               0 

Setkání partnerů sítě 
MZE 

29 265,00 30 000,00 735,00 

Projekt spolupráce SPS 23 000,00 23 000,00 0 

 
 
Zpracování individuálních žádostí o dotace projektovými manažery 
Manažerská činnost pro DSO MR Moštěnka 
Vydání brožury „Regiony Olomouckého kraje“ 

 
 
 



Finanční zpráva 
 
SMARV o.p.s. vede účetnictví v plném rozsahu ve smyslu § 9, odst 1 zákona o účetnictví. 
Rozsah o obsah účetní závěrky o.p.s. je určen zákonem o účetnictví a vyhláškou 504/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Rozvaha k 31.12.2011  viz příloha 
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2011  viz příloha 
 
Děkujeme všem členům správní a dozorčí rady, všem našim spolupracovníkům a příznivcům 
Za spolupráci. 
 
Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti SMARV o.p.s. za rok 2011 předkládá 
Markéta Kropáčková 
 
V Kostelci u Holešova 11.5.2012 
 
 


