Místní akční skupina Labské skály, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
Výroční zpráva za rok 2008
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1. Úvodní slovo
MAS Labské skály působí na území obcí Petrovice, Libouchec, Tisá, Velké Chvojno, Povrly,
Dokovice, Malšovice, Ryjice a města Jílového, které jsou sdruţeny do Mikroregionu Labské
skály. Zástupci tohoto mikroregionu se v roce 2005 rozhodli připravovat společný rozvoj na
základě metody LEADER a zaloţili Místní akční skupinu Labské skály. Od počátku své činnosti
kladla MAS důraz na zapojení partnerů z řad podnikatelů, neziskových organizací i aktivních občanů.

Celý uplynulý rok jsme s našimi partnery a spolupracovníky připravovali dokumenty pro podání
ţádosti naší MAS (do Programu rozvoje venkova - PRV - Mze ČR, Osa IV – Leader, bod. 4. 1.1
Místní akční skupina) na finanční prostředky na realizaci Strategického plánu LEADER. Byly
aktualizovány Integrovaná strategie území, fiche a analýza regionu. Byl vypracován povinný
dokument Strategický plán Leader (SPL). Ţádost do PRV byla podána v říjnu 2008. Byl
realizován vlastní projekt MAS – vydání souboru starých obrázků a v závěru roku byly
rozpracovány další podklady pro připravované projekty na rok 2009. Vzhledem k poloze naší
MAS v příhraniční oblasti máme zájem o spolupráci s partnery z Německa, za tím účelem bylo
uspořádáno česko-německé setkání v Jílovém.
2. Základní údaje o MAS Labské skály
Název: Místní akční skupina Labské skály
Právní forma: Občanské sdruţení
Rozloha v km2: 191,8 km2
Počet obyvatel celkem: (dle údajů ČSÚ): 13 499 k 31. 12. 2008
Počet členů MAS: 28
Sloţení členů: 9 obcí, 8 podnikatelů, 3 občanská sdruţení, 2 školy, 6 aktivních občanů
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3. Členská základna v roce 2008
V roce 2008 došlo k obměně členské základny MAS. Odešli neaktivní členové a nahradili je
lidé, kteří mají o činnost a práci v MAS zájem a chtějí se jí věnovat. Byli získání členové z řad
podnikatelů i aktivní veřejnosti. Z tohoto důvodu a v souvislosti s připravovaným SPL došlo
také k obměně členů orgánů MAS.
Podnikatelé, neziskové organizace, aktivní veřejnost
1.Šípová Eva Ing.

Mírkov č.p. 5, obec
Povrly pošta, 40002 Ústí
nad Labem

žena

Tlumočení,projektová
manažerka

Předsedkyně MAS LS, předsedkyně
Správní rady MAS LS, manažerka
MAS

2.„ Chvojensko“
Občanské
sdružení

Luční Chvojno 43,obec
Velké Chvojno, pošta
40002 Ústí n.L.

Jiřina
Bischoffiová
žena

Kulturní, veřejně prospěšné
aktivity

Členka správní rady MAS Manažerka
MAS LS
Nezisková organizace

3.Občanské
sdružení pro
záchranu hradu
Blansko

Ryjice 14,403 31 Ústí nad
Labem

Jan Ptáček
/do 30-ti let/

Záchrana hradu, veřejně
prospěšné aktivity,životní
prostředí

Člen správní rady MAS
Nezisková organizace

Dobkovice 23, pošta 407
03 Dobkovice

žena

Aktivní občan

Člen správní rady MAS

Cestovní ruch pohostinství

Člen správní rady

Aktivní občan

Člen výběrové komise

Cestovní ruch, pohostinství

Předseda výběrové komise

4.Zatočilová
Miroslava

5.Doležal Patrick

Petrovice 108,403 37
Petrovice

6.Drobný David
Bc.

Jílové,Školní 168, 407 01

7.Nežerka Josef

Ostrov u Tisé,403 36 Tisá

8.Kocábková
Naděžda

Čermná 86, 40335
Libouchec

žena

Aktivní občan

Členka výběrové komise

9.Pisingerová
Lucie

Slavošov č.p.5,obec
Povrly,
Pošta 40002 Ústí n.L.

žena

zemědělství

Členka výběrové komise

10.Voršilková
Helena Ing.

Mnichov, obec Velké
Chvojno, pošta 400 02
Ústí n.L.

žena

Zemědělství,školství

Členka monitorovacího výboru

11.Toncarová
Dagmar

Jílové,Teplická 215,40701

žena

Tělovýchova,zdravotnictví

Členka monitorovacího výboru

12.Kocábek
Miloslav

Čermná 86,40335
Libouchec

Aktivní občan.osadní výbor

Člen monitorovacího výboru

13.FARMA
MIRKOV, s.r.o.

Mírkov 4, obec
Povrly,pošta 40002 Ústí
n.L.

Ing. Jaromír
Šíp

zemědělství

Člen revizní komise

14.Severočeská
Novákova MOTělocvičná
jednota Sokol

Libouchec 357,40335

Ing. Anna
Voslařová
žena

Tělovýchova,nezisková
činnost

Členka výběrové komise
/nezisková organizace/

15. Farma
Kamenec

Kamenec č. 94, 407 01
Jílové

Pavel Palička

zemědělství

Člen MAS

.
/do 30-ti let/

/do 30-ti let/
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16.Doležalová
Zdeňka

Petrovice 108., 40337
Petrovice

Doležalová
Zdeňka
žena

Podnikatelka, pohostinství

Člen MAS

17. ZŠ Malšovice

Chmelnická 31 Vilsnice,
obec Malšovice ,pošta
40501 Děčín

Weisheitelová
Simona Mgr.
žena

školství

Členka výběrové komise

18. ZŠ a MŠ
Libouchec

Libouchec,čp.157,40335
Libouchec

Dana
Březinová
Mgr., žena

školství

Člen MAS

19. Natural Agro
s.r.o.

Slavošov č.p. 1, obec
Povrly, pošta 40002 Ústí
n.L.

Bohumil
Ječmínek

zemědělství

Člen MAS

Členské obce
20. Obec Libouchec

Libouchec, čp. 211, 40335
Libouchec

Štěrba Jiří Ing.

1.Místopředseda MAS
1.místopředseda SpR

21. Město Jílové

Jílové,Mírové nám. 280,
40701Jílové

Zibner Václav Mgr.

2.Místopředseda MAS
2. Místopředseda SpR

22. Obec Tisá

Tisá, čp. 205, 403 36 Tisá

Šimáňová Martina
Mgr., žena

Členka správní rady

23. Obec Malšovice

Malšovice, čp. 16, 40502 Děčín

Plachý Pavel

Člen správní rady

24. Obec Povrly

Povrly, Mírová 165, 40332 Povrly

Schick Jiří

Člen výběrové komise

25. Obec Petrovice

Petrovice, čp. 529 40337 Petrovice

Kutina Zdeněk

Předseda revizní komise

26.Obec Dobkovice

Dobkovice,čp.101, 40703
Dobkovice u Děčína

Šulc Petr

Předseda monitorovacího výboru

27. Obec Ryjice

Ryjice, čp. 14, pošta 40331 Ústí
n.L.

Kousková
Jaroslava, žena

Členka MAS

28. Obec Velké Chvojno

Velké Chvojno 55,40002 Ústí n.L.

Svoboda Václav

Člen MAS

Všichni uvedení členové se do činnosti MAS v roce 2008 aktivně zapojovali. Spolupracovali zejména při aktualizaci
Strategie MAS a tvorbě Strategického plánu Leader. MAS pracuje komunitní metodou a o své činnosti informuje
veřejnost.
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4. Zpráva o hospodaření za rok 2008
Příjmy k 31. 12. 2008
Dotace
262 440,- Kč
Čl. příspěvky
40 165,- Kč
Sluţby (CpKP)
5 000,- Kč
Prodané soubory 1 600,- Kč
Úrok BÚ
200,95 Kč

Celkem

309 405,95 Kč

Výdaje k 31. 12. 2008
Spotřeba materiálu
39 449,20
Cestovné
528,- Kč
Občerstvení
5 772,- Kč
Sluţby
63 023,50 Kč
Mzdy- dohody o provedení práce 100 360,- Kč
Bankovní poplatky
1760,50
Čl. příspěvek Nár. síť MAS
2 000,- Kč
Vrácení dotace obci Ryjice
27 000,- Kč
Celkem
239 893,20 Kč

Zisk za rok 2008: 69512,75 Kč
Stav pokladny MAS k 31. 12. 2008: 1836,Stav účtu MAS k 31. 12. 2008: 63 539,38 Kč
Majetek: 24914,- Kč (notebook)
zboţí na zásobách: 35452,60 Kč (neprodané soubory obrázků)

5. Přijaté granty a dotace
V roce 2008 byly na účet MAS Labské skály poukázány finanční prostředky z vyúčtování
dotace programu Interreg III A, Fond malých projektů ve výši 62.440,- Kč (za projekt
„Spolupráce na venkově“ realizovaný v r. 2007). Krajský úřad Ústeckého kraje poskytl dotaci
ve výši 200.000,- na činnost MAS spojenou s aktualizací Integrovaného strategického plánu
území (ISPÚ) MAS, propagaci ISPÚ a přípravu na vyuţití prostředků z Programu obnovy
venkova MZe. Tato dotace byla vyuţita na nezbytný nákup notebooku, kancelářských potřeb,
mzdových nákladů /DPP – manaţerky MAS/, příspěvků na akce členů, při kterých byla
zajišťována propagace ISPÚ, nákladů na česko-německé setkání /občerstvení/, nákladů na
seminář „MAS informuje“ pro zastupitele členských obcí, neziskových organizací a aktivní
veřejnost.

6. Aktivity MAS Labské skály v roce 2008
V průběhu roku 2008 zpracovávaly manaţerky MAS podklady pro aktualizaci ISPÚ a SPL a
následně po připomínkování jednotlivých částí těchto dokumentů ISPÚ a SPL oba dokumenty
dokončily. Zpracovaly projektovou ţádost do Programu rozvoje venkova, Osy IV. – Leader,
byl realizován i vlastní projekt MAS (vydání česko-německého souboru starých obrázků).
Vzhledem k poloze MAS v příhraniční oblasti se členové MAS shodli na tom, ţe v roce 2009 by
se MAS měla více orientovat na přeshraniční spolupráci. Na základě toho byl uspořádán českoněmecký seminář pro účastníky z obou stran hranice, kteří mají zájem o česko-německou
spolupráci. Obě manaţerky řídily rovněţ propagaci MAS a předávání informací (uspořádán
workshop „MAS LS informuje“.
a) Aktualizace Integrovaného strategického plánu území (ISPÚ)
Strategie MAS Labské skály byla zpracována v roce 2006. V důsledku nových skutečností,
změn a dosavadního rozvoje bylo nutné tuto strategii aktualizovat a vytvořit tzv. ISPÚ jakoţto
základní rozvojový dokument MAS. Aktualizace byla prováděna komunitním způsobem. Na
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základě toho došlo k zapojení dalších aktivních lidí z regionu, ochotných spolupracovat. Byla
organizována pracovní setkání, na kterých byly konzultovány a projednávány jednotlivé
výstupy. Při provádění analýzy SWOT byla veřejnost oslovena výzvou k připomínkování.
Vzešlé připomínky a návrhy byly rozpracovány a zahrnuty do dílčích výstupů. Současně byla
prováděna cílená propagace ISPÚ, jednak na internetových stránkách MAS, v tisku, rozhlase, na
akcích pořádaných jednotlivými členy apod.
b) Strategický plán Leader (SPL)
Vedle aktualizace ISPÚ koordinovaly manaţerky MAS rovněţ zpracování Strategického plánu
Leader, na jehoţ tvorbě se taktéţ podíleli členové MAS a byl konzultován s veřejností. V rámci
zpracování byly ustanoveny administrativní postupy realizace SPL. V září 2008 byla pak
zpracována projektová ţádost do PRV, Osy IV. - Leader, která byla se všemi přílohami
odevzdána v říjnu 2008 na CP SZIF v Praze. Strategický plán Leader a ISPÚ představují pro
kaţdou MAS stěţejní rozvojové dokumenty, které nyní máme k dispozici.
c) Česko-německá spolupráce
MAS Labské skály i v minulých letech rozvíjela přeshraniční spolupráci. V roce 2008 byla
oslovena sousední MAS Saské Švýcarsko (LAG Sächsische Schweiz) a v měsíci říjnu se
uskutečnilo česko-německé setkání na zámku v Jílovém, kde se jednotlivé organizace
prezentovaly a v rámci „kulatých stolů“ konzultovaly svoje návrhy na spolupráci. Z tohoto
jednání vzešlo několik námětů na projekty, které jsou nadále rozpracovávány. Koncem roku
začala práce na přípravě česko-německých projektů „Poznejme se – povídejme si“, který je
zaměřen na rozvinutí komunikace mezi lidmi „na obou stranách hranice“ a „Spolupráce
dobrovolných hasičů“ /SHD Jílové-Modrá a SHD Rosenthal-Bielatal/
d) Vlastní projekt MAS Labské skály „Soubor starých obrázků- Alte Bilder“
Ve spolupráci s obcemi Správního společenství Königstein a Muzeem v Ústí n.L. a Děčíně, byl
vydán soubor starých obrázků /historických pohlednic/ z členských obcí MAS a 5-ti obcí
Správního společenství Königstein. Na zadní straně kaţdé pohlednice jsou informace v českém
a německém jazyce o dané obci. Na přebalu souboru jsou opět v českém a německém jazyce
informace o MAS Labské skály a Správním společenství Königstein. Soubory jsou nabízeny
v Informačních centrech na území MAS, v regionu České Švýcarsko a Správní společenství
Königstein, při akcích pořádaných členy a další distribucí.
7) Jednání MAS v roce 2008
V průběhu roku 2008 se uskutečnila řada pracovních setkání a schůzek členů MAS i jejich
komisí. Proběhlo 6 jednání správní rady /programového výboru/ MAS. Valná hromada se
konala v září 2008. Na této Valné hromadě bylo aktualizováno obsazení výběrové komise,
monitorovacího výboru, revizní komise a správní rady. Zápis z valné hromady je zveřejněn na
internetových stránkách MAS.
8) Propagace MAS
MAS byla propagována v průběhu roku na internetových stránkách MAS, prostřednictvím
článků v tisku, reportáţí v Českém rozhlase. Členové MAS zajišťovali propagaci na pořádaných
akcích, a to konkrétně zajištěním propagačního stánku s tiskovinami MAS, propagačními
panely a roletkou, osobní angaţovaností. V závěru roku 2008 byla připravena rozsáhlá
rekonstrukce internetových stránek, která umoţňuje operativnější vkládání informací a lepší
propagaci činnosti MAS, jejich projektů a další informace vztahující se k podpoření rozvoje
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regionu. Stálým zájmem naší MAS je vyhledání a zapojení dalších aktivních partnerů. Proto v
listopadu 2008 uspořádala MAS seminář pro zastupitele členských obcí, představitele
neziskových organizací a další aktivní veřejnost s názvem „MAS Labské skály informuje“. Na
tomto semináři byla prezentována činnost MAS LS, i základní strategické dokumenty /SPL,
ISPÚ/. Byla nabídnuta spolupráce v rámci informačního servisu, přímo zájemcům do emailových schránek, která se osvědčila. Poměrně vysoká účast neziskových organizací z regionu
nás přesvědčila o potřebnosti pořádat takovéto semináře a workshopy.
9) Personální zajištění
Pro MAS Labské skály pracovaly v roce 2008 dvě manaţerky. Ing Eva Šípová, která je zároveň
předsedkyní MAS od počátku jejího zaloţení. Je absolventkou akreditovaného vzdělávacího
kurzu „Manaţer venkovského prostoru a facilitátor“, organizovaného UZEI Praha. Od června
pracovala pro MAS Labské skály Jiřina Bischoffiová, která současně v MAS zastupuje
Občanské sdruţení Chvojensko a je členkou správní rady. Také ona v listopadu 2008 začala
studium akreditovaného vzdělávacího kurzu „Manaţer venkovského prostoru a facilitátor“. Obě
manaţerky pracovaly na všech projektech společně.
9) Slovo na závěr
Závěrem lze říci, ţe rok 2008, ač byl náročný vzhledem ke zpracování strategických dokumentů,
byl zároveň rokem úspěšným. Podařilo se oslovit další aktivní obyvatele našeho regionu, kteří
mají zájem a chuť spolupracovat. Především tato spolupráce je základní myšlenkou metody
Leader, od kterého se celá činnost naší MAS odvíjí. Členská základna naší MAS byla od
začátku velmi pestrá v dobrém slova smyslu – podařilo se zapojit všechny obce regionu, mnoho
členů jsou ţeny, členy jsou i mladí lidé a zástupci zemědělského sektoru. V tomto duchu
bychom chtěli i v dalších letech pokračovat a společně s dalšími aktéry rozvíjet náš krásný
venkovský region.
Příloha: Závěrečná zpráva o pouţití dotace Krajského úřadu

Zpracovala:
Jiřina Bischoffiová
Ověřila:
Ing. Eva Šípová
Schválila:
Valná hromada MAS LS dne: 16. 4. 2009
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