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Vážení členové a příznivci MAS Hřebeny, 

předkládám vám výroční zprávu MAS Hřebeny, z. s., která popisuje činnost a hospodaření místní akční 

skupiny v druhém roce její působnosti. 

Hlavní činností v roce 2021 bylo zpracování, projednání a schválení programových dokumentů nutných 

pro splnění podmínek pro čerpání prostředků z evropských operačních programů. 

Na jaře roku 2021 naše nově založená MAS Hřebeny splnila všechny požadavky Standardizace. 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Hřebeny, z.s. pro období 2021-2027 

(SCLLD) byla v létě schválená řídícím orgánem MMR ČR. 

Stejně jako v minulém roce byly zejména v první polovině roku 2021 všechny aktivity poznamenané 

restrikcemi souvisejícími s pandemií covid-19, řada jednání probíhala v on-line prostředí, ale i přesto 

byly všechny úkoly pro tento rok řádně dokončeny. 

V roce 2022 nás čeká příprava Akčních plánů jednotlivých Operačních programů a doufáme v přísun 

prvních dotačních prostředků za účelem naplnění Strategie komunitního rozvoje území MAS Hřebeny, 

z. s.  

 

 

Za MAS Hřebeny, z. s., dne 6. 4. 2022 

 

Bc. Markéta Polívková, předsedkyně 
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1. Činnost MAS Hřebeny v roce 2021 

Hlavní náplní činnosti MAS v roce 2021 bylo zpracování, projednání a schválení Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje území MAS Hřebeny, z.s. pro období 2021-2027 (SCLLD). 

Postup přípravy Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 (SCLLD) byl 
projednán na Výboru spolku dne 15. 9. 2020 a na Členské schůzi spolku dne 29. 9. 2020. Byla 
ustanovena základní pětičlenná pracovní skupina pro tvorbu SCLLD tvořená zástupci obcí a neziskového 
sektoru. Protože žádný z členů MAS neměl dřívější zkušenosti s tvorbou SCLLD, absolvovali členové 
pracovní skupiny školení a účastnili se videokonferencí pořádaných KS MAS Středočeského kraje. 

Vzhledem k tomu, že podzim roku 2020 i první měsíce následujícího roku 2021 byly silně ovlivněné 
pandemií covid-19, probíhala většina setkání distančním způsobem.  

Základní vstupní informace pro analýzu rozvojových potřeb a potenciálu území MAS byly zjišťovány 
formou dotazníkových šetření, která probíhala v období od listopadu 2020 do ledna 2021. Nejprve byli 
osloveni občané z území MAS Hřebeny, kteří se vyslovovali formou dotazníku spokojenosti 
k obecnějším otázkám (celkem 339 zodpovězených dotazníků, úspěšnost vyplnění 34 %, výsledky jsou 
k dispozici na https://www.mashrebeny.cz/wp-content/uploads/2021/01/Analyza-dotaznikoveho-
setreni-MAS-Hrebeny.pdf). Paralelně s tím byli v několika vlnách osloveni i představitelé společností, 
neziskových organizací a veřejného sektoru (obcí, škol, domovů důchodců atd.), kteří v rámci svých 
odpovědí konkretizovali své představy o užitečných a potřebných projektových záměrech v různé 
formě rozpracovanosti. Následovaly schůzky zástupců zájmových skupin MAS, kteří se snažili najít 
průniky získaných informací a definovat základní směry rozvoje území a rozvojového potenciálu území 
MAS Hřebeny. Výsledkem je 8 hlavních rozvojových potřeb, které se dále dělí na několik dílčích 
rozvojových potřeb. 

Rekapitulace projednávání SCLLD: 

Komunitní projednání Datum (období) provedení 

Setkání se starosty – v Čisovicích 11. únor 2020 

Projednání sběru dat pro analýzu 
rozvojových potřeb se starosty na jednání 

SOMR v Kytíně 
8. 12. 2020 

Členské schůze MAS, schůze výboru a řídicí 
skupiny SCLLD 

červenec 2020 – duben 2021 

Jednání zájmových skupin / skupinové on-
line rozhovory 

říjen 2020 – březen 2021 

Anketní šetření na webu MAS listopad 2020 – leden 2021 

Veřejná projednání návrhu strategie 7. 5., 19. 5. a 2. 6. 2021 

Schválení koncepční části SCLLD 16. 6. 2021 

 

SCLLD MAS Hřebeny, z. s. byla schválena členskou schůzí na jednání dne 16. 6. 2021 a následně byla s 
potřebnými náležitostmi (zejména dokumentace projednávání) vložena do systému ISKP14+ ke 
kontrole. Po drobných úpravách dle požadavků hodnotitele byla historicky první Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro naše území schválená dne 3. 9. 2021. Koncem roku byl řídícím orgánem 
spuštěný nový nástroj IKSP21+ pro elektronické podávání a správu žádostí, a proto musely všechny 
MAS, včetně nás, do tohoto nového systému žádost v prosinci 2021 vložit znovu podle nových pravidel. 
Schválení v IKSP21+ bylo potvrzeno 27. 1. 2022. 

https://www.mashrebeny.cz/wp-content/uploads/2021/01/Analyza-dotaznikoveho-setreni-MAS-Hrebeny.pdf
https://www.mashrebeny.cz/wp-content/uploads/2021/01/Analyza-dotaznikoveho-setreni-MAS-Hrebeny.pdf


 

3 
 

V průběhu roku 2021 se MAS Hřebeny stala členem Středočeské Krajské sítě MAS ČR. Výhodou členství 
je metodická podpora a sdílení zkušeností s ostatními MAS a v neposlední řadě možnost získání dotace 
na činnost MAS do Středočeského kraje. V roce 2021 jsme prostřednictvím KS MAS získali neinvestiční 
dotaci ze Středočeského kraje ve výši 35 000,- Kč. Dotace byla využitá na přípravu SCLLD, konkrétně na 
odměny členům pracovní skupiny, kteří SCLLD vypracovali. 

Na podzim 2021 byla ustanovená další pracovní skupina pro přípravu Akčního plánu (AP) a projektu 
pro Operační program OPZ+. Členové skupiny se zúčastnili několika webinářů i prezenčních setkání, na 
kterých získali prvotní informace o podmínkách programu a požadavcích na zpracování AP a projektu 
a začali sbírat potřebné podklady z území MAS. Hlavní práce budou pokračovat v roce 2022, kdy by 
měly být konečně vypsány první výzvy tohoto i dalších Operačních programů. 

Kancelář MAS Hřebeny stále funguje na adrese sídla MAS na Obecním úřadě v Klínci bez 

specializovaného zaměstnance.   

 

 

2. Území MAS Hřebeny, z. s.  

Vzhledem ke schválení Standardizace MAS Hřebeny, z. s. pro období 2021-2027 nedošlo k žádným 
změnám v území MAS. Byl vyjádřen potenciální zájem o zapojení území obce Řitka, která dosud není 
členem žádné MAS a na území MAS Hřebeny navazuje. V případě doručení žádosti a potvrzení 
schválení Zastupitelstvem obce Řitka můžeme požádat pravděpodobně v roce 2023 o změnu – 
rozšíření území MAS.  

 

Seznam členských obcí: 

Kód obce Název obce 
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2020 

Rozloha (ha) 

539104 Bojanovice 491 1 090,5 

571199 Bratřínov 198 421,4 

539155 Čisovice 1 098 1 200,2 

539261 Hvozdnice 540 471,4 

539341 Jíloviště 693 1 400,5 

571211 Klínec 761 517,3 

571261 Kytín 544 1 089,1 

539457 Líšnice 802 739,6 

540765 Mníšek pod Brdy 6085 2 649,7 

598313 Trnová 506 425,5 

571288 Zahořany 316 271,6 

CELKEM 12 034 10 276,8 
                                                                                                                                          Zdroj: Data ČSÚ  
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                                                                                                                                Mapa území MAS Hřebeny, z.s. 

 
 

3. Členská základna 

Počet členů se v průběhu roku navýšil na 32. Všechny žádosti o členství byly schváleny Výborem MAS. 

Stav k 31. 12. 2021: 

č. 

Člen IČ Statutární zástupce Sektor 

 
1 Obec Bojanovice 00241091 Václav Branný Veřejný sektor - obec  

2 Obec Bratřínov 00639699 Dagmar Holková Veřejný sektor - obec  

3 Obec Čisovice 00241148 Zuzana Kuthanová Veřejný sektor - obec  

4 Obec Hvozdnice 00241253 Helena Kučerová Veřejný sektor - obec  

5 Obec Jíloviště 00241334 Vladimír Dlouhý Veřejný sektor - obec  

6 Obec Klínec 00640719 Markéta Polívková Veřejný sektor - obec  

7 Obec Kytín 00640794 Miloslav Holý Veřejný sektor - obec  

8 Obec Líšnice 00241440 Hana Navrátilová Veřejný sektor - obec  

9 Město Mníšek pod Brdy 00242748 Magdalena Davis Veřejný sektor - obec  

10 Obec Trnová 00640701 Zdeněk Pekárek Veřejný sektor - obec  

11 Obec Zahořany 00640778 Daniel Březina Veřejný sektor - obec  

12 Jan Abt   Jan Abt Soukromý sektor - FO  

13 Martina Pochmanová 76110273 Martina Pochmanová Soukromý sektor - FO  

14 Jitka Barlová   Jitka Barlová Soukromý sektor - FO  

15 Magdaléna o.p.s. 25617401 Ondřej Sklenář Soukromý sektor - PO  
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16 Racing cars Performance a.s. 06339328 Jirka Pekárková Soukromý sektor - PO  

17 Martin Šimák   Martin Šimák Soukromý sektor - FO  

18 Ing. Zdeněk Kvíz 61647055 Zdeněk Kvíz Soukromý sektor - PO  

19 TJ Sokol Čisovice 47005271 Petr Mathauser Soukromý sektor - PO  

20 Zdeněk Kvíz 43172911 Zdeněk Kvíz  Soukromý sektor - FO  

21 Eduard Navara 13304241 Eduard Navara Soukromý sektor - FO  

22 Klaas s. r. o. 28229355 Zdeněk Kvíz Soukromý sektor - PO  

23 Adolf Trachta   Adolf Trachta Soukromý sektor - FO  

24 Martin Šťastný 71085238 Martin Šťastný Soukromý sektor - FO  

25 AV BOX 5718708 Roman Lepší Soukromý sektor - PO  

26 SK SPB z. s. 8550395 Jiří Hrdlička Soukromý sektor - PO  

27 Rodinná farma Bratřínov, s.r.o. 6995357 Helena Pelcová Soukromý sektor - PO  

28 Pavel Jeřábek  Pavel Jeřábek Soukromý sektor - FO  

30 Družstvo Eurosignal 26461129 Pavel Ježdík Soukromý sektor - PO  

31 NMA s. r. o. 26145723 Jaroslav Novák Soukromý sektor - PO  

32 BIOS fit z. s. 04392256 Linda Sevaldová Soukromý sektor - PO  

 
 

4. Organizační struktura v roce 2021 

MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustaveny tzv. povinné orgány, 
jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Stanovách MAS Hřebeny, z.s. 

MAS Hřebeny je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jde o místní 
partnerství tvořené fyzickými a právnickými osobami (členy) hájícími veřejné a soukromé 
socioekonomické zájmy působícími na území města a obcí okresu Praha-Západ, které vyslovily souhlas 
s realizací SCLLD 21+ MAS Hřebeny na svém území. 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Stanovách. Způsob jednání jednotlivých povinných orgánů MAS 
je upraven příslušným jednacím a volebním řádem, které jsou (v aktuální i archivní verzi) zveřejněny 
na webu MAS: https://www.mashrebeny.cz/vyveska-a-dokumenty/ 

 

Organizační struktura MAS Hřebeny, z.s. 

 

 

 

https://www.mashrebeny.cz/vyveska-a-dokumenty/
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Povinné orgány MAS: 

• Členská schůze – nejvyšší orgán MAS 

• Výkonný výbor – rozhodovací orgán MAS, vč. statutára 

• Výběrová komise – výběrový orgán MAS 

• Kontrolní a monitorovací komise – kontrolní orgán MAS 

Statutárním zástupcem MAS je předseda výkonného výboru MAS. 

MAS Hřebeny předpokládá v období 2021-2027 obsazení pracovních pozic: 

• Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – pracovní úvazek 1,0 - náplní práce bude koordinace 
a zabezpečení veškerých prací na realizaci SCLLD, vedení a archivace dokumentace, tato funkce 
může být sloučená s funkcí vedoucího kanceláře. Jmenování vedoucího zaměstnance je v 
kompetenci rozhodovacího orgánu MAS. 

• Pracovník pro animaci – pracovní úvazek 1,0 – bude se podílet na naplňování a změnách SCLLD, 
připravovat výzvy, konzultovat se žadateli, administrovat žádosti apod.  

V roce 2021 ještě stále nebyly předpokládané pracovní pozice obsazeny, byly uzavřeny pouze dohody 
o provedení práce na zpracování grafických návrhů loga a tvorbu webových stránek a na zpracování 
SCLLD. Veškeré další činnosti byly vykonávány na bázi dobrovolnosti. 

 

5. Složení a jednání orgánů MAS 

Nejvyšší orgán MAS Hřebeny, z. s., Členská schůze, se v roce 2021 sešel třikrát. První hlasování 
proběhlo z důvodu pandemie covid-19 per rollam dne 29. 1. 2021, druhé jednání proběhlo dne 16. 6. 
2021 na Farmě v Klínci a třetí jednání tamtéž dne 11. 10. 2021. 

 
Výbor se v roce 2021 sešel čtyřikrát, v termínech 31. 3., 16. 6., 15. 9. a 11. 10. 2021. První jednání bylo 
uskutečněno distanční formou videokonference, ostatní už proběhla prezenčně. 

Členové Výboru (nedošlo ke změně): 

1. Obec Klínec                             
2. Město Mníšek pod Brdy  
3. Obec Hvozdnice           
4. Obec Zahořany             
5. Jan Abt                          
6. Martina Pochmanová    
7. Jitka Barlová                 
8. Magdaléna o. p. s.         
9. Racing Cars performance 

 
Členi Výběrové komise: 

1. Martin Šimák 

2. Obec Čisovice 

3. TJ Sokol Čisovice 

 

Po ukončení funkčního období Výběrové komise byli Členskou schůzí dne 11. 10. 2021 zvoleni: 

1. Obec Bratřínov – předseda 

2. NMA s. r.o. 

3. Pavel Jeřábek 
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Výběrová komise v roce 2021 měla vzhledem k probíhající přípravě programových období pouze 

formální funkci. 

 

 

Členi Kontrolní a monitorovací komise (nedošlo ke změně): 
1. Obec Líšnice 

2. Obec Trnová 

3. Adolf Trachta 

4. Eduard Navara - předseda 

5. Zdeněk Kvíz 

Kontrolní  a monitorovací komise provedla v květnu kontrolu hospodaření, usnesení Výboru a Členské 
schůze a činnosti spolku s konstatováním, že je v souladu se Stanovami. 

 

Právnickou osobu v orgánech spolku zastupuje její statutární zástupce, případně jiná osoba na základě 
pověření statutárním orgánem PO. 

Zápisy z jednání orgánů spolku jsou zveřejněny na webu MAS Hřebeny: 
https://www.mashrebeny.cz/vyveska-a-dokumenty/ 

 

6. Zpráva o hospodaření MAS v roce 2021 

MAS Hřebeny hospodařila i v roce 2021 s velmi omezeným objemem finančních prostředků získaných 
pouze z členských příspěvků spolku a z dotace Středočeského kraje ve výši 35 000,- Kč, kterou obdržela 
prostřednictvím KS MAS ČR. 

Výši členských příspěvků odsouhlasila Členská schůze na svém zasedání dne 16. 6. 2021: 
500,- Kč ročně pro člena, který je fyzickou osobou 
1000,- Kč ročně pro člena, který je právnickou osobou 
5,- Kč/obyv. pro člena, který je obcí, s maximální výší příspěvku 15 000,- Kč ročně. Počet obyvatel se 
stanovuje dle údajů ČSÚ k 31. 12. předchozího kalendářního roku.  
Příspěvek je splatný na základě vystavené faktury, při přijetí člena po 1. 7. v poloviční výši. 

MAS Hřebeny, z. s. má běžný bankovní účet č. 5835955369/0800 u České spořitelny a.s. 

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhl. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Obecné účetní zásady oceňování v účetní závěrce jsou 
v souladu s tímto zákonem. 

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2021. 

Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Pohoda. Veškeré účetní záznamy a doklady jsou 

uchovány v sídle účetní jednotky. Hospodářský zisk za účetní období 2021 činí 33 636, 80 Kč. Po přičtení 

zůstatku hospodaření z roku 2020 byl zůstatek na účtu k 31. 12. 2021: 81 150, 64 Kč. 

MAS Hřebeny v roce 2021 nevlastnila žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek, nepořídila ani 

žádný jiný majetek, nebylo účtováno o žádných zásobách, neeviduje žádné závazky. V průběhu 

účetního období nebyly prováděny účetní operace v cizí měně. K významným událostem mezi 

rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo. Během roku 2021 nebyly žádné významné 

https://www.mashrebeny.cz/vyveska-a-dokumenty/
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náklady. Hlavním výdajem byly úhrady odměn z dohod o provedení práce a související srážková daň 

v celkové výši 55 000,- Kč. Pohledávky ve výši 1 000 Kč tvoří neuhrazené členské příspěvky. 

Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha v plném rozsahu jsou přílohou této Výroční zprávy. 
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