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International Education and Consultation Centre, o.p.s. 
 

 

 

 

Srázná 444, Moravské Budějovice 

 

IČO: 269 03 237 
 

 

 

 

 

 

Společnost je vedena v Rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka 222 u 

Krajského soudu v Brně. 

  



 
International Education and Consultation Centre, o.p.s. (dále jen společnost) vykonávala v r. 

2011 činnosti odpovídající účelu, za kterým byla dne 15.3.2003  Ing. Ivou Kršňákovou a Mgr. 

Josefem Sedlákem založena.  

 

Druhy zajišťovaných obecně prospěšných služeb  

- pomoc při analytické činnosti 

- podpora vývoje regionálních projektů 

- spolupráce při ekonomickém, finančním a právním poradenství 

- podpora optimalizace součinnosti institucí, ziskového a neziskového sektoru  

 

Naplnění předmětu činnosti: 

Společnost poskytovala ekonomické poradenství subjektům při analýze hospodaření, 

zpracování projektových žádostí a následném monitoringu realizační fáze podpořených 

projektů.  

 

Poslání (mise) naší organizace: 

 

Přispět, aby území, kde působíme, bylo důstojným pro život a příjemným pro pobyt. 

„Území, kde žiji, mě formuje, proto mu věnuji to nejlepší, co ve mně je.“ 

 

Hodnoty naší organizace, které sdílíme a nabízíme:  

- „Vážit si dědictví předků“ - účelně chránit to, co nám v dobré víře v území zanechali.    

 

                         
  



 
- „Žít přítomností“ 

 

                                       
 

- „Myslet na budoucnost“ 

 

                                      
 

- „Radovat se z plodů své práce“ 

 

       
 
 



 
Produkt naší organizace: Služby a podpora poskytovaná obcím, podnikatelským 

subjektům (FO, PO), nestátním neziskovým organizacím, obyvatelům pro firemní 

(osobní) růst nebo stabilitu. 

 

Tým: místní partnerství subjektů a obyvatel (plénum, Programový výbor, Výběrová 

komise, zájmová skupina „Mládež, děti, ženy“) 

 

Komunikace: 

 a) vnitřní: participace (ne pouze „Příkaz/Výkaz“), demokracie, face to face (tváří 

v tvář)…  

 b) vnější:  PR (Public relations), místní akce a tisk, výstavy, dotazníkové šetření, ankety, 

veřejná obhajoba a publicita projektů… 

 

  



 
 

Místní akční skupina (MAS) Moravskobudějovicko 
 

Strategický plán Leader  Místní akční slupiny (SPL) - 

„Realizace strategie MAS - cesta k rozkvětu regionu“ 
 

Podpořen z  Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje 

venkova ČR, osy 4 LEADER. 

 

MAS 

Moravskobudějovicko 
Stav k 30.6.2011 

Počet obcí 24 

Počet obyvatel 15 569 

Rozloha (km2) 234 

Počet členů MAS 27 

- Veřejný sektor 1 

- Neveřejný sektor 26 
 

 



 
Zkratka „LEADER“ znamená „Liaison entre les actions economic rural“ = Propojování 

akcí hospodářského rozvoje venkova, které charakterizuje přístup „zdola nahoru“ a 

výrazně decentralizované řízení a financování. 

 

Místní akční skupina (MAS, anglicky LAG „Local Action Group“ – „LAG“ jsou 

založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového 

sektoru na místní úrovni.  

 

Hlavním úkolem místních akčních skupin je aktivizace občanů daného území, budování 

partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit 

venkova.  Realizace rozvoje venkova a každodenní činnost venkova a venkovanů řízená 

zdola „BOTTOM UP“ prohloubí zapojení co největšího počtu aktérů daného území. 

Zájem o osobní a místní rozvoj nelze diktovat ze shora. Místní aktéři musí sami chtít a být 

přesvědčeni o významu svého snažení.  

 

Hledáme jednotu pro rozvoj území v různosti osobností aktérů - pozorujeme, 

zjišťujeme, přemýšlíme, studujeme, konzultujeme, argumentujeme, rozhodujeme, 

akceptujeme (přijímáme) konáme a hodnotíme (evaluace). 

 

Prostřednictvím MAS získávají místní podnikatelé, zemědělci, nestátní neziskové 

organizace, obce podporu ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIFu) na 

„svůj“ rozvoj v souladu se Strategickým plánem Leader (SPL). 

 

V rámci naplnění SPL a v něm stanovených indikátorů jednotlivých fiší  (oblastí podpory) 

vyhlásila MAS  Moravskobudějovicko v r. 2011 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci 

na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie 

Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER. 

 
  



 
4. Výzva MAS Moravskobudějovicko – Projekty vybrané k podpoře 

Alokace (přidělené zdroje) 3.260.000 Kč, příjem žádostí 1. a 2. 9.2011 

 
Fiše č. 1: Žijme aktivně a zdravě 

Název projektu 
∑ náklady 

(Kč) 

Podpora 

SZIF (Kč) 
Žadatel 

Přístavba 

víceúčelových 

kluboven 

434.674 326.005 

Junák - svaz skautů 

a skautek ČR, 

středisko "Moravská 

Orlice" Moravské 

Budějovice 

Zateplení stropu ZŠ 

Lesonice včetně 

výměny svítidel 

 

204.450 
163.560 

 

Obec Lesonice 

 

Modernizace vybavení 

školní kuchyně 

 

177.500 

 

124.250 

 

Obec Domamil 

 

Letní kino - sociální 

zařízení 

 

795.342 

 

318.136 

 

Město Moravské 

Budějovice 

 

Doplnění zpevněných 

ploch v areálu orlovny 

 

300.000 

 

240.000 

 

Orel jednota 

Moravské 

Budějovice 

 

 
Fiše č 2:  Rozvoj vesnické infrastruktury jako prostředek zlepšení života obyvatel 

Název projektu 
∑ náklady 

(Kč) 

Podpora 

SZIF (Kč) 
Žadatel 

Klidová Zóna obce 

Lukov 
315.828 

 

252.662 

 

Obec Lukov 

Stavba chodníku v 

Lesonicích - 

hornolažanská 

 

617.151 
401.148 

 

Obec Lesonice 

 

 



 
Fiše č. 3: Podpora rozvoje zemědělských podniků 

Název projektu 
∑ náklady 

(Kč) 

Podpora 

SZIF (Kč) 
Žadatel 

Technické vybavení 

pastevního chovu koní 
235.000 94.000 

Vladimíra 

Zikmundová, 

Moravské 

Budějovice-

Lažínky 

Malotraktor s čelním 

nakladačem 
365.000 182.500 

Zdeněk Kružík, 

Radkovice u Budče 

 
Fiše č. 4: Podporujeme podnikání, řemesla a služby 

Název projektu 

∑ 

náklady 

(Kč) 

Podpor

a SZIF 

(Kč) 

Žadatel 

Pořízení nového 

strojního vybavení 

autoservisu 

475.200 237.600 
Služby u vodojemu 

s.r.o. 

Modernizace 

provozního a 

výrobního zařízení 

800.000 400.000 
Kovovýroba Souček 

s.r.o. Babice 

 

4. Výzva MAS Moravskobudějovicko září 2011 – Nepodpořené projekty 

 

Název projektu Žadatel Fiše 

Zateplení objektu hasičské 

zbrojnice a obecního úřadu 
 

Obec Jakubov 
 

1 

Nástavba objektu 

kynologického klubu 

 

Kynologický klub Mor. 

Budějovice základní 

organizace č.10 901 
 

1 

Technika na údržbu 

veřejného prostranství 

 

OBEC CIDLINA 

 
2 

POŘÍZENÍ MOBILNÍ 

MÍCHÁRNY KRMIV 

 

Milan Rybnikář, Meziříčko 

 
3 

 

  



 
Ukončení realizace projektů v r. 2011 podáním Žádosti o Proplacení na RO SZIF v 

Brně 

 

Fiše (= oblast podpory) č 1:  Žijme aktivně a zdravě 

Název projektu Výzva 

Ukončení 

realizace 

∑ 

náklady 

(Kč) 

Podpora 

SZIF 

(Kč) 

Žadatel 

Nové sociální 

zázemí ke 120. 

výročí založení 

Sokola (vestavba 

sprch) 

2. Výzva  

(duben 2010) 
4/2011 426.722 375.515 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Moravské 

Budějovice 

 

Plynofikace 

knihovny Vranín 

2. Výzva  

(duben 2010) 
7/2011 105.838 95.254 

Město 

Moravské 

Budějovice 

Rekonstukce 

promítacího zařízení 

areálu letního kina 

3. Výzva  (září 

2010) 
11/2011 175.500 157.500 

Město 

Moravské 

Budějovice 

Snížení energetické 

náročnosti základní 

školy v obci 

Lesonice 

3. Výzva  (září 

2010) 
11/2011 408.818 367.936 Obec Lesonice 

Bezpečné oplocení 

kulturního domu ve 

Zvěrkovicích 

3. Výzva  (září 

2010) 
10/2011 312.780 278.374 

Obec 

Zvěrkovice 

Obnovení uličního 

oplocení orlovny 

3. Výzva  (září 

2010) 
9/2011 300.000 270.000 

Orel jednota 

Moravské 

Budějovice 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Fiše č 2:  Rozvoj vesnické infrastruktury jako prostředek zlepšení života obyvatel 

Název projektu Výzva 

Ukončení 

realizace 

∑ 

náklady 

(Kč) 

Podpora 

SZIF 

(Kč) 

Žadatel 

Parkoviště u ZŠ 

Moravské 

Budějovice, ul. 

Havlíčkova 

3. Výzva  

(září 2010) 
11/2011 283.640 255.276 

Město Moravské 

Budějovice 

 

 

Fiše č. 3: Podpora rozvoje zemědělských podniků 

Název projektu Výzva 

Ukončení 

realizace 

∑ 

náklady 

(Kč) 

Podpora 

SZIF 

(Kč) 

Žadatel 

Rekonstrukce střešní 

krytiny na 

hospodářské budově 

3. Výzva  

(září 2010) 
10/2011 139.177 55.670 

Ladislav Roupec, 

Lesonice 

 

Fiše č. 4: Podporujeme podnikání, řemesla a služby 

Název projektu Výzva 

Ukončení 

realizace 

∑ 

náklady 

(Kč) 

Podpora 

SZIF 

(Kč) 

Žadatel 

Rozvoj 

podlahářství a 

čalounictví 

2. Výzva  

(duben 2010) 
6/2011 145.190 72.595 

Miroslav Klímek, 

Moravské 

Budějovice 

Nákup technologie 

pro truhlářskou 

dílnu 

2. Výzva  

(duben 2010) 
5/2011 331.800 165.900 

Marek Soukup, 

Dešov 

Zakoupení 

ohýbačky plechů 

pro další rozvoj 

klempířství 

2. Výzva  

(duben 2010) 
7/2011 162.500 81.250 

Miloš Dvořák, 

Litohoř 

Rozvoj výroby 

dárkových obalů 

2. Výzva  

(duben 2010) 
3/2011 248.000 124.000 

Karel Mařík, 

Dešov 

 

 



 
MAS Moravskobudějovicko ve spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s.  (Nové Město na 

Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a okolí) požádala o podporu z Programu rozvoje venkova, 

Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce na realizaci projektu s názvem „Žijeme 

aktivně a zdravě“ a mottem „Kdo si hraje, nezlobí“. Cílem projektu bylo vybudovat dětská 

hřiště a hřiště pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel venkova v obcích v území 

působnosti MAS Moravskobudějovicko a v obcích v území působnosti MAS Zubří země. 

Projekt nebyl podpořen. 

 
Hodnocení MAS se uskutečnilo v červnu a září, a jeho dílčí výsledky zveřejnilo ministerstvo 

zemědělství v říjnu. Na rozdíl od loňského hodnocení neprobíhaly návštěvy místních akčních 

skupin v jejich kancelářích, ale zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou 

komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě. 

Komise složená ze zástupců ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního 

fondu a Národní sítě MAS hodnotila celkem 112 MAS. Zaměřila se na jejich strategické 

dokumenty, personální zajištění, administraci výzev a výběr projektů v rámci Strategického 

plánu Leader, integraci a rozvoj, monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbu aktivit.  

 

 

Hodnocení MAS Moravskobudějovicko: 

 
 B  dobře fungující MAS  je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen 

rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních 
prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému 
rozdělování)  

 

 

 

Plénum MAS zasedalo v lednu 2011, programový výbor (řídící orgán MAS 

Moravskobudějovicko) jednal a schvaloval žádosti doporučené k podpoře v říjnu. 

Hodnocením projektů podaných v 4. výzvě se v říjnu zabývala výběrová komise (výkonný 

orgán MAS). 

Správní rada a dozorčí rada společnosti oficiálně jednala 1x. 

 

V říjnu proběhla  1. Veřejná obhajoba projektů IV. Výzvy MAS. Žadatelé krátce veřejně 

představili „svůj“ projekt, hodnotitelé, členové MAS, veřejnost kladli doplňující dotazy. 

  



 
Na podzim prezentovala MAS projekty zrealizované v rámci podpory venkova na Výstavě 

Moravskobudějovického mikroregionu při příležitosti Císařského posvícení. 

 

 
 

Rok 2011 byl pro MAS Moravskobudějovicko rokem bilancujícím, kdy hodnotila po 2 letech 

poskytování podpor v území plnění cílů a ukazatelů SPL (2009), Provedli jsme dotazníkové 

šetření na obcích, u podnikatelů, v nestátních neziskových organizacích. O vyplnění 

dotazníků týkajících se spokojenosti života a iniciace změn jsme požádali obyvatele území. 

Na základě vyhodnocení bude provedena korekce ukazatelů SPL pro další 2-leté období tj. do 

r. 2013. 

 

Propagaci místních neziskových organizací jsme podpořili vydáním stolního kalendáře 

„Neziskové organizace Moravskobudějovicka 2012“ (s finančním přispěním kraje Vysočina). 

 

 

 

Odběratelé služeb společnosti 

 
Konkrétně v členění: 

Odběratel služeb                                                                       

Název projektu (akce)   

Dotační titul 

                                                              

a) Odběratel služeb  =  podnikatelský subjekt 

 
 

1. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 

„Výzkum, vývoj a výroba nové výrobkové řady Sauvignonů s benefitem definovaného 

typu aromatičnosti" 

PRV Opatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v potravinářství 



 
        

2. Zdeněk Polehla, Vladislav                                                            
„S obráběcím centrem ke zvýšení zaměstnanosti a zkvalitnění výroby“ 

PRV - Opatření III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje                                                                      

                                  

3. STOPP, s.r.o., Praha                                                                    
„Rozvoj tesařské výroby v malé obci“                                                                       
PRVoblast podpory III.1.2. – podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

                                                                                                  

4. Poradenská činnost drobného charakteru  
NF pro vzdělávání a výchovu při ISŠ, TJ Orel,  

                                                      
 

b) Odběratel služeb = nestátní nezisková organizace 
 

1. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč            

„Azylový dům pro matky v tísni“  

ROP NUTS II Jihovýchod 3.2 - Rozvoj regionálních středisek                           
                                                                                                                                

c) Odběratel služeb = obec, město 
 

       1.  Statutární město Opava 

„O-linka – jedno místo pro komunikaci občana s úřadem“ 

„Integrace systémů města Opavy“ 

                                                                                             

 

d) Odběratel služeb = občan 

 
        1. Poradenská činnost drobného charakteru  
Jedná se o podporu občanské společnosti -  vyplňování  různých formulářů, poskytování 

informací pro jednání s úřady (např. finanční úřad, úřad práce, živnostenský úřad, stavební 

úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny…). 

       

Hospodářský výsledek v r. 2011 – ztráta 34.627,82 Kč 

 

 Průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený podle zvláštního právního předpisu, 

činil v r. 2011   1,80. Osobní náklady činily 580.567 Kč.  

 

Celkové výnosy společnosti byly 1.024 tis. Kč, z toho tržby za poskytnuté obecně 

prospěšné služby  306 tis. Kč,  dotace 685 tis. Kč, přijaté dary 32 tis. Kč, ostatní výnosy 1 tis. 

Kč. 

Celkové náklady společnosti byly 1.059 tis. Kč, z toho odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku byly 33 tis. Kč.  



 
Disponibilní výsledek hospodaření činil tedy - 34 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení - ztráta bude v následujícím účetním období v souvislosti s vyrovnáním 

hospodaření umořena z rezervního fondu. Daňové úlevy dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. 

z předcházejícího účetního období tj. z r. 2010 byly využity na činnost MAS 

Moravskobudějovicko.  

Společnost nemá k 31.12. splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na stání politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, daňové nedoplatky ani další 

závazky po lhůtě splatnosti. Společnost má pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 6.080 Kč.   

 

    

V Moravských Budějovicích dne 20.6.2012 

 

 

Ing. Iva Kršňáková, předsedkyně správní rady              ………………………………….. 

 

 

Přílohy: 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2011 včetně řádné účetní 

závěrky  


