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1 Úvod 

Místní akční skupina POHODA venkova je dobrovolným nezávislým občanským sdruţením 

sdruţujícím své členy na základě společného zájmu, které vzniklo dne 22.7. 2005 

registrací na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/61407/05-R. 

 

 

1.1 Předmět činnosti 

MAS POHODA venkova je pracovní a iniciativní skupinou ustavenou k vytvoření pilotní 

integrované strategie na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu – 

především oblast Orlických hor, Dobrušska, Opočenska a Novoměstska, a k uskutečnění 

zapojení této strategie do ţivota regionu. MAS POHODA sdruţuje představitele obcí, 

občanských sdruţení, hospodářských subjektů, příspěvkových organizací, odborných 

institucí a dalších, na základě jednotné strategie, usilujících o tyto společné cíle: 

 

a) Pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu 

b) Vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu 

c) Propagovat obnovu venkova a získat jí váţnost ve společnosti 

d) Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova 

 

 

1.2  Formy činnosti 

 Pracovní setkávání k časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických 

osob k přípravě a realizaci společné strategie a obnově venkova i k vyhodnocování 

uţitých metod přípravy, projekce, realizace a financování akcí a projektu. 

 Pořádání odborných přednášek, tématických zájezdů a seminářů k přípravě a 

propagaci strategie regionu a obnovy venkova. 

 Vydávání odborných a propagačních publikací a informačních materiálu k 

seznámení se záměry strategie a s postupy její realizace. 

 Spolupráce se samosprávou a státní správou, příprava a realizace projektů k 

obnově a rozvoji venkova. 

 Spolupráce a podpora společenských organizací, občanských a podnikatelských 

iniciativ 

 Směřujících k rozvoji a obnově venkova.  

 Spolupráce se subjekty realizujícími projekty strategie a se sdělovacími 

prostředky. 

 

 

 



1.3  Územní působnost 

Místní akční skupina k 31.12. 2009 působí na území katastru 30 obcí z oblastí 

Novoměstska, Dobrušska, Opočenska a Orlických hor. Region je součástí 

Královéhradeckého kraje a NUTS II Severovýchod, rozkládá se na území okresů Náchod a 

Rychnov nad Kněţnou ve třech správních obvodech obcí s rozšířenou působností 

(Dobruška, Nové Město nad Metují, Náchod). 

 

Do území působnosti MAS spadají: Bačetín, Bohdašín, Borová, Bystré, Česká Čermná, 

České Meziříčí, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Jestřebí, Kounov, Libchyně, 

Mezilesí, Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, 

Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přibyslav, Sedloňov, Semechnice, Sendraţ, Slavoňov, Sněţné, 

Trnov, Val. 

 

Původně bylo součástí MAS POHODA venkova 23 obcí. V roce 2007 se odpojilo Deštné 

v Orlických horách a připojilo 8 nových obcí, které jsou zapojeny také v Dobrovolném 

svazku obcí Region Novoměstsko. 

 

 

 

2 Orgány sdružení 

MAS POHODA venkova má tyto orgány sdruţení: Valná hromada, Předseda a 

místopředseda, Programový výbor, Výběrová komise, Revizní komise, Projektový 

manaţer. 

 



2.1  Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdruţení a je tvořena všemi členy MAS POHODA 

venkova. Valnou hromadu svolává Programový výbor podle potřeby, minimálně však 1x 

ročně. Programový výbor svolá Va1nou hromadu pokaţdé, kdy o to poţádá nejméně 

30% členů MAS POHODA venkova. 

 

Valná hromada zejména: 

 schvaluje stanovy MASPOHODA, jejich změny a doplňky, 

 schvaluje úkoly MAS POHODA pro příslušné období, 

 schvaluje roční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření MAS POHODA, 

 volí a odvolává členy Programového výboru, Výběrové komise i Revizní komise, 

 schvaluje jednací řád Valné hromady, 

 rozhoduje o přijetí za člena sdruţení MASPOHODA i o zrušení členství, 

 schvaluje výběr partnerů MASPOHODA, 

 schvaluje strategii rozvoje regionu, 

 schvaluje záměry MAS POHODA a výběr projektů. 

 

Valná hromada je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů. 

2.2  Předseda 

Předseda je statutárním zástupcem MAS POHODA a jedná jejím jménem navenek, za 

svoji činnost je odpovědný Programovému výboru, jehoţ práci předseda řídí. Předseda 

muţe delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním kteréhokoli člena Programového 

výboru, ve své nepřítomnosti je zastupován místopředsedou ve smyslu § 20 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

Předsedou sdruţení je Luboš Řehák (BESEDA Val), místopředsedou Ing. Jiří Petr 

(zemědělský podnikatel). 

 

2.3  Programový výbor 

Programový výbor má 5 členů a je tvořen předsedou, místopředsedou a dalšími členy a 

je volen na dobu 3 let. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Za 

svoji činnost odpovídá Valné hromadě. Do působnosti Programového výboru patří jednat 

a rozhodovat ve všech věcech MAS POHODA, které nepatří do působnosti Valné hromady, 

tj. zejména:  

 volba i odvolání předsedy a místopředsedy MAS POHODA, 

 koordinace činnosti MAS POHODA venkova, 

 svolávání Valné hromady, 

 jmenování Projektového manaţera, 

 zajištění odborného vedení účetnictví sdruţení MAS POHODA a jmenování účetní, 

 přiznávání podpory projektům strategie, 



 vytváření dalších pracovních orgánů MAS POHODA a při odpovídajícím sloţení 

struktury MAS POHODA, 

 schvalování výběrových kriterií a výběru projektu provedených Výběrovou komisí, 

 zpracovávání záměrů MASPOHODA a strategie rozvoje regionu,  

 vedení evidence projektů a záznamů o postupech jejich realizace, 

 vedení evidence záznamů o kontrolách a evidence čerpání dotace a financování z 

vlastních 

 zdrojů, 

 zajištění vypracování čtvrtletního hlášení o průběhu realizace projektu, 

 zajištění vypracování monitorovacích tabulek. 

 

Programový výbor pracoval ve sloţení: Luboš Řehák – předseda (BESEDA Val), Ing. Jiří 

Petr – místopředseda (zemědělský podnikatel), Antonín Novotný (SDH Podbřezí), Ing. 

Otakar Krásný (LABRIS s.r.o.) a Mgr. Eva Skalická (OS Sdruţení pro Olešnici). 

 

 

2.4  Výběrová komise 

Výběrová komise má 5 členů, provádí výběr projektů podle výběrových kriterií, sestavuje 

seznam projektů podle bodové hodnoty a vyznačuje projekty navrţené ke schválení v 

rámci limitu a projekty náhradní. 

 

Výběrová komise pracovala ve sloţení: Eva Smaţíková – předsedkyně (Obec Česká 

Čermná), Jan Rozínek (SK Dobré), Libuše Brandejsová (Obec Trnov), DiS. Vít Klouček 

(SDH Olešnice v OH), Bc. Petr Zahradník (zástupce zemědělského subjektu) – nahradil 

v průběhu roku Renatu Holečkovou odcházející na mateřskou dovolenou.  

 

2.5  Revizní komise 

Revizní komise má 3 členy, je kontrolním orgánem sdruţení a za svou činnost odpovídá 

Valné hromadě. Komise vykonává dohled nad hospodařením sdruţení a upozorňuje 

Programový výbor na zjištěné nedostatky, podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu 

provádí nejméně 1x ročně. Pro zasedání Valné hromady připravuje komise zprávu o 

výsledcích revizí a kontrolní činnosti. 

 

Revizní komise pracovala ve sloţení: Zdeněk Krafka – předseda (Obec Pohoří), Zdeněk 

Bendzo (Obec Semechnice), Ivo Koláčný (F.C. Santus Dobruška). 

 

2.6  Projektový manažer 

Projektový manaţer zpracovává jednotlivé projekty a řídí jejich realizaci. 

 

Projektovým manaţerem byl Ing. Tomáš Vidlák, účetnictví zajišťovala Renata Holečková. 



3 Strategie rozvoje území 

Místní akční skupina POHODA venkova má pro období 2007 – 2013 vypracovanou 

strategii rozvoje území, jedná se o tzv. strategický plán Leader ,,Krok za krokem 

s POHODOU venkovem“. 

 

Základní hodnoty (priority), které MAS ve své činnosti sleduje, jsou dvě: 

 

I. Místní akční skupina chce napomáhat k tomu, aby celý region a jednotlivé 

obce byly místem, KDE LIDÉ CHTĚJÍ A MOHOU ŽÍT. 

 

Zda CHTĚJÍ, to záleţí na stavu a vzhledu obce a jejího okolí, na fungujících sluţbách, na 

mezilidských vztazích atd. Zda MOHOU – závisí na občanské vybavenosti a na veřejných 

sluţbách, ke kterým patří veřejná doprava, kvalitní signál pro televizní přenos a 

telefonické spojení, ale také fungující prodejna potravin, restaurace atd. 

 

Například mladí lidé se do venkovské obce přestěhují nejspíše tehdy, kdyţ tam bude 

k dispozici škola, signál mobilních telefonních operátorů a moţná i plynové připojení 

(protoţe nechtějí topit fosilními palivy), dále nezbytné zdravotní sluţby, kulturní a 

sportovní ţivot, dobré spojení do místa zaměstnání (nedokáţí-li se zaměstnat přímo v 

obci) atd.. Jestliţe takové podmínky chybí, proč by se k nám stěhovali? Do hezké přírody 

se mohou podívat o víkendu. 

 

II. Místní akční skupině záleží na tom, aby v obci a celém regionu 

spolupracovaly subjekty ze všech tří sektorů – podnikatelského, neziskového 

(občanského) a samosprávy. To je jeden z podstatných rysů metody Leader. 

Mezisektorová spolupráce se uskutečňuje na úrovni MAS i na úrovni jednotlivých 

projektů. MAS mimoto rozvíjí spolupráci s dalšími MAS v ČR i v zahraničí. 

 

Hlavními cíli tedy jsou: 

A – Podporovat rozvoj občanské vybavenosti a sluţeb v obcích. Dlouhodobým cílem je 

vytvářet v obcích podmínky pro to, aby tam lidé trvale mohli a chtěli žit. 

 

B – V regionu podporovat zemědělské a nezemědělské podnikání (výrobu i sluţby), se 

zvláštním zaměřením na tradiční a místní produkty a na spolupráci výrobců navzájem a 

podnikatelských subjektů se subjekty samosprávy a neziskového občanského sektoru. 

Dlouhodobým cílem je rozvíjet ekonomický potenciál regionu a zvyšovat 

zaměstnanost. 

 

C – Pečovat o přírodní a kulturní dědictví regionu, o uchování krajiny, o šetrné vyuţívání 

přírodních a kulturních hodnot v cestovním ruchu. Dlouhodobým cílem je aktivně 

spoluutvářet a chránit životní prostředí. 



 

D – Rozvíjet činnost místní akční skupiny, zajišťovat potřebné podmínky, kapacity a 

zdroje (lidské, technické, informační, finanční, materiální) pro fungování MAS, která chce 

působit v rolích 

a) distributora finančních prostředků místním subjektům, 

b) iniciátora pozitivních změn v regionu, 

c) poradenského a vzdělávacího centra pro místní subjekty (např. odborná pomoc 

ţadatelům o granty a dotace). 

 

Dlouhodobým cílem je aktivovat potenciál regionu a pomocí vnitřní mezisektorové 

spolupráce a finanční pomoci z krajských, státních a unijních zdrojů zvyšovat 

prosperitu a bohatství regionu. 

 

4 Přehled činnosti v roce 2009 

MAS POHODA venkova se v roce 2009 věnovala těmto oblastem: realizace SPL, 

certifikace domácích výrobků, prezentace MAS a další aktivity. 

 

4.1  Realizace SPL ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“ 

V roce 2009 vyhlásila MAS v rámci realizace strategického plánu 2 výzvy k předkládání 

ţádostí o dotaci. V obou výzvách bylo předloţeno celkem 13 ţádostí o dotaci, k podpoře 

bylo vybráno 10 ţádostí o celkové výši poţadované dotace 8 376 622,- Kč.  

 

Projekt podpořený ve výzvě č. 2/2009 

Žadatel Projekt Dotace v Kč 

Ing. Jiří Petr Rekonstrukce porodny prasat 1 200 000,- 

CELKEM 1 200 000,- 

 

Projekty podpořené ve výzvě č. 3/2009 

Žadatel Projekt Dotace v Kč 

Obec Podbřezí Výstavba víceúčelového hřiště 1 798 110,- 

Obec Bačetín Rekonstrukce ústředního vytápění MŠ 

Bačetín čp.86 
412 038,- 

Město Opočno Zahrada je hra 328 264,- 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

START OHNIŠOV 

Sportuje celá obec 458 460,- 

Obec Ohnišov Rekonstrukce poţární nádrţe 1 193 052,- 

o.s. "Lyţařský klub - 

Skiareál Olešnice" 

,,Hurá na trénink“ – Zvýšení kapacity 

zasněţovacího systému Skiareálu Olešnice 

v Orlických horách 

400 000,- 



TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

DOBRUŠKA 

Zavlaţovací systém travnatých ploch a 

kurtů 
1 083 122,- 

Sbor dobrovolných hasičů 

Olešnice v Orlických horách 

Rekonstrukce garáţí, příjezdových ploch a 

sušáku hadic 
1 400 976,- 

Sbor dobrovolných hasičů 

Mělčany 
Mobilní zázemí pro pořádané akce 102 600,- 

CELKEM 7 176 622,- 

 

4.2  Značení domácích výrobků - ,,ORLICKÉ HORY – originální produkt“ 

MAS POHODA venkova jiţ třetím rokem úspěšně plnila funkci koordinátora značení 

domácích (regionálních) výrobků pro oblast Orlických hor a Podorlicka. Předsedou 

Certifikační komise (CK) a jednajícím zástupcem za náš region v ARZ, o.s. je stále 

předseda MAS Pv Luboš Řehák. V roce 2009 se členové CK sešli na dvou pracovních 

setkáních: dne 28.5. ve Valu bylo prvně schváleno obnovení značky sedmi výrobkům a 

nově byla udělena značka dalším čtyřem (šperky z krajky, opočenské ryby, rychnovská 

piva a štípaný šindel), dne 3.11. došlo opět k obnovení značky čtyřem výrobkům a nově 

přidělen jednomu (ručně paličkovaná krajka). Aktuální seznam 22 certifikovaných 

výrobků – viz. příloha (Katalog certifikovaných výrobků). 

 

4.3  Prezentace MAS  

MAS POHODA venkova přímo prezentovala své aktivity na akcích regionálního, 

republikového, ale i mezinárodního významu : 

Valné hromady DSO Region Orlické hory a Výborech DSO Region Novoměstsko, 

setkání zástupců informačních center území destinační společnosti pro OHP,  

setkání přátelských MAS ve Valu (16.4.) – MAS Společná Cidlina, MAS Kunětická hora, 

MAS Ţeleznohorský region a exkurze ostatních MAS v našem regionu (26.11.-27.11.) – 

MAS Partnerství Moštěnka, MAS Společná cesta,  

Valná hromada NS MAS ČR v Zábřehu na Moravě (11.3.), Leader Fest v Hrádku nad 

Moravicí (18.6.), Konference VENKOV 2009 v Holešově (18.11.-19.11.), 

výstava Země ţivitelka (srpen 2009) a Doţínky Královéhradeckého kraje (září 2009), 

řemeslné trhy v holandském Ter Aaru / Langeraaru (13.9.-14.9.), atd. 

 

V roce 2009 rovněţ došlo k rozšíření propagačních materiálů a prezentačních pomůcek 

(aktualizovaný katalog výrobků, roll-up´s). 

 

4.4  Další aktivity 

 

 

 



5 Členství v ostatních organizacích, spolupráce 

 

Asociace regionálních značek, o.s.   IČ: 226 83 411   (ARZ,o.s.)   www.arz.cz  

MAS POHODA venkova je zakládajícím členem ARZ, o.s. a stále plní funkci koordinátora 

značení regionálních výrobků pro oblast Orlických hor a Podorlicka. V roce 2009 se 

veškerých aktivit ARZ,o.s. účastnil předseda Řehák. 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.   IČ: 285 54 272    

(NS MAS ČR,o.s.)   www.nsmascr.cz  

MAS POHODA venkova je zakládajícím členem NS MAS ČR,o.s. a v roce 2009 se zástupci 

MAS Pv účastnili veškerých akcí důleţitých pro podporu a zviditelnění této 

celorepublikové sítě MAS-ek (Leader Fest, Konference VENKOV 2009, Valné hromady, 

Země ţivitelka, atd.). 

Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. 

v Královéhradeckém kraji   IČ: 720 46 368   (NS MAS KHk)   www.nsmascr.cz     

MAS POHODA venkova je od prvopočátku svého vzniku otevřená všem organizacím 

působícím na úrovni podpory a rozvoje venkova (Královéhradecký kraj, SPOV, MAS-ky,  

DSO apod.). Zpočátku roku 2009 vyvrcholila spolupráce a setkávání zástupců 

jednotlivých MAS Královéhradeckého kraje a došlo k zaloţení společné organizace. Vznik 

této organizace nebylo prioritou MAS Pv (původně se mělo jednat o neformální setkávání 

MAS KHk pod hlavičkou NS MAS ČR, o.s.), ale nakonec byl podpořen (dne 19.6.2009 

v Úpici) a předseda Řehák se stal i členem Výboru této organizace. 

Zástupci MAS Pv se v roce 2009 pravidelně účastnili veškerých aktivit NS MAS KHk.  

 

6 Přehled o hospodaření MAS Pv 

MAS POHODA venkova byla v roce 2009 příjemcem těchto dotací : 

 PRV / Program LEADER 9.932.553,00 Kč a z toho 

podpora projektů 8.782.553,00 Kč 

administrace SPL 1.150.000,00 Kč  

 Dotace Královéhradeckého kraje  

na reţijní náklady MAS 150.000,00 Kč 

 Dotace Královéhradeckého ktraje  

na podporu značení regionálních výrobků 300.000,00 Kč 

(pozn. nedočerpáno, prodlouţeno do 30.06.2010) 

 

Transparentní hospodaření MAS POHODA venkova v roce 2009 jednoznačně 

popisují níže uvedené přílohy této výroční zprávy: 

 

1) Rozvaha (účetní sestava) 

http://www.arz.cz/
http://www.nsmascr.cz/
http://www.nsmascr.cz/


2) Výsledovka po střediscích za období 1.1.2009 - 31.12.2009 (účetní sestava) 

3) Inventura drobného hmotného majetku ke dni 31.12.2009 (seznam) 

4) Plnění rozpočtu – čerpání fin. prostředků z Programu LEADER na administraci 

(tabulka) a především 

5) Zpráva nezávislého auditora k roční účetní závěrce k 31.12.2009 (ESOP – účetní a 

daňová kancelář, s.r.o.). 

 

 

 

 

 

Tato Výroční zpráva za rok 2009 byla schválena 

na Valné hromadě MAS POHODA venkova dne 24.6. 2010. 

 

 


