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Vážení členové a příznivci, 

předkládám Vám první výroční zprávu MAS Hřebeny, z. s., která popisuje činnost a hospodaření místní 

akční skupiny v úvodním roce její působnosti. 

V roce 2020 jsme po dlouhých přípravách založili novou MAS Hřebeny, z. s., podali žádost o její 

Standardizaci a zahájili práce na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 

2021-2027.  

Celý rok byl poznamenaný probíhající pandemií koronavirového onemocnění COVID-19, která 

omezovala možnosti osobních jednání a setkávání v rámci komunity. I přes to máme ke dni vydání této 

Výroční zprávy schválenou Standardizaci a finalizujeme SCLLD pro její podání ke kontrole řídícímu 

orgánu MMR ČR. Rok 2020 byl pro nás obdobím učení se, poznávání nových věcí a příprav na nové 

programové období.  

Věřím, že i všechny další kroky k tomu potřebné zdárně dokončíme a přispějeme tak k rozvoji našeho 

regionu. 

 

 

Za MAS Hřebeny, z. s. , dne 7. 6. 2021 

 

Bc. Markéta Polívková, předsedkyně 
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1. Vznik MAS a náplň organizace 

Již v roce 2019 vznikl v mníšeckém mikroregionu ze strany spolků a neziskových organizací prvotní 
zájem o vytvoření místního partnerství, které by formálně propojilo spolky, instituce, neziskové 
organizace, podnikatele a aktivní občany z okolních měst a obcí. V rámci pravidelného setkávání 
starostů obcí v mníšeckém mikroregionu byly interpretovány dva návrhy, jak toho docílit. Zda-li se 
pokusit oživit původní MAS Mníšecko, o.s., které se nepodařilo pro období 2014-2020 zajistit 
standardizaci MAS, důsledkem čeho přestala vykazovat činnost, nebo jít naopak cestou založení zcela 
nového subjektu, který bude odlišen i názvem, aby nedocházelo v budoucnu k záměnám. 

Dne 25. 6. 2020 se sešla Ustavující členská schůze, která odsouhlasila založení spolku MAS Hřebeny, 
z.s., jejímž hlavním posláním je podpora udržitelného rozvoje území Mníšeckého regionu. 

 

Hlavní činnost 

Účelem spolku je podpora udržitelného rozvoje v územní působnosti spolku ve prospěch místního 
partnerství města a obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků 
a dalších subjektů působících v území, prostřednictvím vlastní činnosti a realizace rozvojových koncepcí 
a strategií. 

Tento účel je naplňován zejména: 
Péčí o kulturní, hospodářský a sociální rozvoj regionu s ohledem na místní potřeby a místní potenciál 

se zahrnutím inovativních prvků v místních souvislostech a vytváření podmínek pro co nejširší 

spolupráci při jeho obnově v těchto oblastech: 

a) zemědělství, údržba a péče o krajinu a realizace prvků systému ekologické stability, 

b) obnova venkovského prostředí, zástavba, zvyky a tradice, 

c) podpora drobného a středního podnikání, 

d) ochrana kulturního a přírodního bohatství a památek, 

e) podpora rozvoje lidských zdrojů a sociálního začleňování, rozvoj sociálních a zdravotních 

služeb v regionu, 

f) rozvoj cestovního ruchu a vytváření provázané nabídky služeb turistům, 

g) mimoškolní výchova a vzdělávání a prevence, 

h) podpora sportu, aktivního vyžití občanů i návštěvníků regionu; 

i) budování technické infrastruktury, údržby komunikací a systému dopravní obslužnosti; 

j) propagace, popularizace, informační a publikační činnosti týkající se rozvoje venkova. 

 

Další činnosti: 

Účast v národních i mezinárodních projektech, spolupracování při obnově venkova a rozvoji regionů. 

Zajišťování poradenské a konzultační činnosti, organizování odborných přednášek  

a seminářů, lektorská činnost. 

Spolupráce a podpora organizací, občanských a podnikatelských iniciativ směřujících k rozvoji a obnově 

regionu. 

Spolupráce se zahraničními partnery. 
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2. Území MAS Hřebeny, z. s.  

Území Místní akční skupiny MAS Hřebeny, z. s. o rozloze 103 km2 se nachází v okrese Praha – západ, ve 
Středočeském kraji (NUTS II Střední Čechy). MAS Hřebeny sdružuje 11 obcí příslušejících do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Černošice. Podle údajů ČSÚ je zde k 31. 12. 2019 hlášeno 
k trvalému pobytu 11 706 obyvatel. Území se dotýká hranice Prahy a na severozápadě je ohraničeno 
řekami Vltavou a Berounkou, od kterých se krajina zvedá k Brdské vrchovině – Hřebenům. 

MAS Hřebeny jako součást okresu Praha-západ má svou polohou v těsné blízkosti hlavního města 
naprosto výjimečné postavení, které dokládá většina sociálně-ekonomických charakteristik, a slouží 
Praze jako její zázemí. Je pro hlavní město zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, 
stavebnictví a služby a v neposlední řadě poskytuje Praze svůj rekreační potenciál. Naopak zde probíhá 
v posledních desetiletích masivní výstavba především rodinných domků. Ekonomicky silné 
obyvatelstvo se stěhuje do zázemí metropole s cílem zlepšení kvality bydlení. V důsledku tohoto sub 
urbanizačního procesu dochází v MAS Hřebeny v posledních letech k významnému nárůstu počtu 
obyvatel. 

Území MAS protíná páteřní komunikace do Jižních Čech, strakonická silnice D4. Dálnice umožňuje 
rychlé spojení s širším regionem a zejména s Prahou. Region je díky ní velmi dobře obsloužen rychlou 
autobusovou dopravou, ale dálnice tvoří významnou bariéru a zdroj hluku. Okrajem území MAS 
prochází železnice Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš. Je to jednokolejná regionální trať, doprava na ní 
byla zahájena roku 1897. Celý jihozápad Prahy je v současné době vyhledávaným rekreačním a 
sportovním zázemím hlavního města. Mezi turisticky atraktivní cíle patří především vrchovina Hřebenů 
s barokním areálem Skalka a dále Bojovské údolí, kterým prochází zmiňovaná železniční trať Praha – 
Dobříš a údolí řeky Kocáby. V lesích okolo obcí Trnová, Klínec, Bojov jsou patrné pozůstatky po těžbě 
zlata.  

Největším sídlem MAS Hřebeny je město Mníšek pod Brdy s přibližně 6000 obyvateli, většina členských 
obcí má okolo 500-700 obyvatel, jejichž počet stále roste. Místní obyvatelstvo je charakteristické nižším 
průměrným věkem, vyšším vzděláním a nízkou nezaměstnaností oproti celostátnímu průměru. 

Území MAS silně spáduje do Prahy, přesto tvoří Mníšek pod Brdy významné regionální centrum, které 
místním obyvatelům poskytuje městské zázemí služeb, obchodů, zdravotnictví a školství, ale i 
pracovních příležitostí. V Mníšku je vybudován vodovod, kanalizace a plynofikace. Funguje zde základní 
škola s prvním i druhým stupněm vzdělávání, mateřské školy, domov pro seniory, zdravotní zařízení, 
sportovní centrum, pošta a policie. V ostatních členských obcích je základní škola pouze pro první 
stupeň v Líšnici a v Čisovicích, mateřské školy jsou mimo Mníšek v Jílovišti, Klínci, Líšnici, Hvozdnici a 
v Čisovicích. Domov pro seniory je také v Trnové a v Kytíně. Region má zajištěné zásobování kvalitní 
pitnou vodou přivaděčem vody Mníšeckého regionu vybudovaným svazkem obcí VOK Mníšecko v roce 
2015. Některé obce však stále využívají vlastní zdroj vody a jiné ještě nemají ani vybudovanou 
kanalizaci. Plyn je zavedený mimo Mníšek pod Brdy pouze v Jílovišti a v části Klínce a Líšnice – Varadov. 
V každé obci působí množství různorodých spolků a sdružení společenského, sportovního i kulturního 
zaměření, tradiční je hasičský sport, fotbal a nově jezdectví.  

V území MAS vzniklo více než 150 km značených cyklostezek vedených nejzajímavějšími místy regionu, 
které vybudovalo a udržuje Sdružení obcí Mníšeckého regionu. Na trasách jsou rozmístěny informační 
tabule. Součástí projektu je i podrobná cykloturistická mapa. 

Region je velmi ovlivněný fenoménem chataření, které zde má dlouhou historii a je populární dodnes. 
Chaty v okrajových částech obcí jsou dnes přestavované na trvalé bydlení, běžné jsou ale odloučené 
chatové osady, často na lesních pozemcích, jejichž využívání přináší obcím řadu problémů. 

Celé území je velmi poznamenáno neuvážlivým stanovením nových zastavitelných ploch z doby tvorby 
prvních územních plánů obcí v letech 1991-2000. V územních plánech jsou stanovené dosud 
nezastavěné obrovské rozvojové plochy. Největším úskalím masivní výstavby je nedostatečně 
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plánovaný a nedůsledně prosazovaný rozvoj potřebné infrastruktury. Obce se potýkají s přetížením 
čistíren odpadních vod, s nedostatkem kvalitní pitné vody. Projevují se dopravní problémy, silnice jsou 
v havarijním stavu. V posledních letech na obce MAS Hřebeny doléhá kriticky nedostatečná kapacita 
nejen mateřských, ale i základních škol v celém regionu. Obyvatelstvo pociťuje nedostatečnou nabídku 
zdravotních, sociálních, ale i běžných služeb každodenního života.  Velký stavební rozmach a rekreační 
vytížení regionu má vliv na dosud zachovalé životní prostředí. Mimo potřebný rozvoj infrastruktury a 
služeb tak bude mít v příštích letech také velký význam obnova a údržba krajiny a její udržitelné 
zpřístupňování. 

Seznam členských obcí 

Kód obce Název obce 
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2019 

Rozloha (ha) 

539104 Bojanovice 488 1 090,5 

571199 Bratřínov 196 421,4 

539155 Čisovice 1 104 1 200,2 

539261 Hvozdnice 517 471,4 

539341 Jíloviště 640 1 400,5 

571211 Klínec 742 517,3 

571261 Kytín 543 1 089,1 

539457 Líšnice 765 739,6 

540765 Mníšek pod Brdy 5 933 2 649,7 

598313 Trnová 474 425,5 

571288 Zahořany 304 271,6 

CELKEM 11 706 10 276,8 
Zdroj: Data ČSÚ pro MAS 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas
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3. Členská základna 

Stav k 31. 12. 2020: 
 

č. 

Člen IČ Statutární zástupce Sektor 

 
1 Obec Bojanovice 00241091 Mgr. 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 JUDr. Helena Kučerová Veřejný sektor - obec  

5 Obec  Jíloviště 00241334 Ing. Vladimír Dlouhý Veřejný sektor - obec  

6 Obec Klínec 00640719 Bc. 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 Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. Veřejný sektor - obec  

10 Obec Trnová 00640701 Zdeněk Pekárek Veřejný sektor - obec  

11 Obec Zahořany 00640778 Roman Mikulášek 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 Mgr. Ondřej Sklenář Soukromý sektor - PO  

16 Racing cars Performance a.s. 06339328 Jirka Pekárková Soukromý sektor - PO  

17 Kompart group s.r.o. 02202247 Ing. Jan Doubrava MBA Soukromý sektor - PO  

18 Martin Šimák   Martin Šimák Soukromý sektor - FO  

19 Ing. Zdeněk Kvíz 61647055 Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D. Soukromý sektor - PO  

20 TJ Sokol Čisovice 47005271 Petr Mathauser Soukromý sektor - PO  

21 Zdeněk Kvíz 43172911 Ing. Zdeněk Kvíz  Soukromý sektor - FO  

22 Eduard Navara 13304241 Mgr. Eduard Navara Soukromý sektor - FO  

23 Klaas s. r. o. 28229355 Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D. Soukromý sektor - PO  

24 Adolf Trachta   Adolf Trachta Soukromý sektor - FO  

      

 

 
 

4. Zájmové skupiny 

Členská schůze MAS Hřebeny, z. s. na svém zasedání dne 29. 9. 2020 odsouhlasila tyto zájmové skupiny: 
 
Zájmová skupina 1 – Sociální oblast 
Sociální rozvoj regionu 

Tato zájmová skupina sdružuje členy MAS, jejichž činnost je zaměřena na společnost, respektive 
komunitu a v důsledku na člověka (sociální = společenský). Sociální rozvoj obce coby územně 
organizované skupiny lidí je jednou z hlavních funkcí obcí, členy této zájmové skupiny mohou být obce, 
jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací. 
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Zájmová skupina 2 – Infrastruktura 
Rozvoj infrastruktury regionu 

Tato zájmová skupina sdružuje především firmy, podnikatele a obce, které mají jako rozvojovou 
prioritu budování technické infrastruktury.  

 
Zájmová skupina 3 – Environmentální oblast 
Péče o krajinu regionu 

Zájmová skupina zaměřená na životní prostředí a péči o krajinu.  
 

Zájmová skupina 4 – Kultura, sport, tradice 
Komunitní rozvoj regionu 

Od zájmové skupiny 1 se odlišuje především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, 
pro koho jsou aktivity vyvíjeny, nikoliv tím, kdo je cílem těchto aktivit. Předpokládá se, že tato zájmová 
skupina bude vhodnou platformou pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“. 
 

5. Organizační struktura v roce 2020 

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 2020 nebyly obsazeny žádné pracovní pozice, veškeré činnosti byly vykonávány na bázi 
dobrovolnosti. 

 

6. Složení a jednání orgánů MAS 

Nejvyšší orgán MAS Hřebeny, z. s., Členská schůze, se v roce 2020 sešel dvakrát. První jednání, 
ustavující schůze, se konala 25. 6. 2020 a druhé jednání proběhlo dne 29. 9. 2020. 
 
Devítičlenný Výkonný Výbor MAS Hřebeny zvolila Členská schůze na ustavujícím zasedání ve složení: 

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  

 
Výbor se v roce 2020 sešel dvakrát, v termínech 15. 9. a 10. 12. 2020. 

Předsedou spolku a individuálním statutárním orgánem byla v souladu se schválenými stanovami 
zvolena na ustavující Členské schůzi Bc. Markéta Polívková. 

Na svém druhém zasedání dne 29. 9. 2020 zvolila Členská schůze členy Kontrolní a Výběrové komise: 

Členi Výběrové komise: 
1. Martin Šimák 

2. Obec Čisovice 

3. TJ Sokol Čisovice 

Členi Kontrolní a monitorovací komise: 
1. Obec Líšnice 

2. Obec Trnová 

3. Adolf Trachta 

4. Eduard Navara 

5. Zdeněk Kvíz 



 

8 
 

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/ 

 
 

7. Aktivity MAS v roce 2020 

V roce 2020 byly veškeré činnosti a aktivity směřovány k založení spolku a splnění podmínek pro 
budoucí čerpání dotačních prostředků, tedy Standardizace MAS a zpracování Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje. 

V září 2020 jsme zřídili webové stránky MAS Hřebeny (www.mashrebeny.cz). Pro internetové stránky 
je zajištěný pravidelný servis a jsou průběžně aktualizovány. Obsahují povinné údaje o zapsaném 
spolku a místním partnerství (zakladatelské listiny, výroční zprávy, zápisy z jednání orgánů, 
programové a strategické dokumenty), dále všechny potřebné dokumenty a formuláře, informace pro 
žadatele o podporu z administrovaných programů, informace o akcích pořádaných MAS Hřebeny nebo 
jejími partnery a řadu dalších dokumentů a odkazů užitečných pro partnery a veřejnost. 

MAS Hřebeny, z. s. zažádala v prosinci roku 2020 o členství v Krajské síti MAS Středočeského kraje, z.s. 

Dne 30. 9. 2020 jsme podali žádost o Standardizaci MAS Hřebeny, z. s., kterou jsme následně podle 
připomínek kontrolního orgánu MMR upravovali. 

Na podzim roku 2020 jsme zahájili práce na přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro období 2021-2027 (SCLLD). Postup přípravy 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. V rámci tvorby SCLLD se pracovní 
skupina MAS Hřebeny na svých jednáních rozhodla použít dotazníkové šetření jako nejvhodnější 
způsob při zjišťování podkladů pro analýzu rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území. 
Pracovní skupina vytvořila tři typy dotazníků dle oslovovaných aktérů: 

1. Dotazník pro občany a fyzické osoby podnikající na území MAS – dotazník byl vytvořen ve verzi 
pro tisk a v programu Survio pro elektronické vyplňování a usnadnění vyhodnocování výstupů. 
Pro potřeby distribuce dotazníků pracovní skupina sestavila doplňující text pro otištění 
v obecních zpravodajích a na webu. Dotazník byl šířený prostřednictvím starostů obcí, 
distribucí v obecních zpravodajích nebo přímo do schránek, elektronicky e-maily, Mobilním 
rozhlasem, informace a odkaz na dotazník byly zveřejněny na webu www.mashrebeny.cz a na 
webech členských obcí. Sběr dat probíhal od 19. 11. 2020 do 10. 1. 2021. Dotazník vyplnilo a 
odevzdalo kompletně vyplněný celkem 339 respondentů. 

2. Dotazník pro obce – první část otázek dotazníku byla směřována na odpovědi, které umožní 
zpracovat analýzu rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu, a druhá část na konkrétní 
projekty, které obce na svých územích plánují v období 2021-2027 uskutečnit nebo jsou 
starosty a ostatními zastupiteli vnímány jako potřeba, která zde chybí. Obsah dotazníků byl se 
starosty projednán na jednání Rady starostů svazku obcí Mníšeckého regionu v prosinci 2020 
a byl rozeslán e-maily s termínem vyplnění do 31. 12. 2020. S některými starosty proběhla 
v průběhu prosince 2020 ještě doplňující mailová nebo telefonická konzultace. Dotazník 
vyplnilo všech 11 členských obcí. 

https://www.mashrebeny.cz/vyveska-a-dokumenty/
http://www.mashrebeny.cz/
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3. Firmy, NO, PO – pro podnikatelskou sféru, neziskové a příspěvkové organice sestavila pracovní 
skupina speciální pobídkový dopis, ve kterém seznámila oslovené subjekty s činností a funkcí 
MAS a vyzvala je k zaslání podnětů pro období 2021-2027. Dotazníky a pobídky byly zveřejněny 
na webu MAS Hřebeny, byly rozeslány vybraným subjektům přímo kanceláří MAS nebo 
prostřednictvím starostů obcí, kteří byli v tomto bodě požádáni o spolupráci na prosincovém 
setkání. Protože odezva této skupiny aktérů byla velmi malá, kontaktovali členové pracovní 
skupiny vybraných cca 90 subjektů z podnikatelského i neziskového sektoru znovu v průběhu 
měsíce března, vzhledem k přetrvávajícím omezeným možnostem osobních setkání z důvodu 
pandemie covid převážně formou e-mailové korespondence nebo telefonických hovorů. 
Zpětnou vazbu se podařilo získat od dalších 8 subjektů. 

Vyhodnocování výstupů dotazníkového šetření a jejich zpracování probíhalo v první polovině 
dalšího roku. 

 

8. Zpráva o hospodaření MAS v roce 2020 

MAS Hřebeny hospodařila v roce 2020 s velmi omezeným objemem finančních prostředků získaných 
pouze z členských příspěvků spolku. 

Výši členských příspěvků odsouhlasila Členská schůze na ustavujícím zasedání: 
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 při přijetí člena do spolku a v roce 2020 v plné výši.  

MAS Hřebeny, z. s. založila dne 3. 9. 2020 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. 2020. 

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

uchovány v sídle účetní jednotky. Nevyčerpané prostředky z členských příspěvků ve výši 45 263,84 Kč 

tvoří výsledek hospodaření za rok 2020. 

MAS Hřebeny v roce 2020 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 2020 nebyly žádné významné 

náklady. Pohledávky ve výši 2 000 Kč tvořily neuhrazené členské příspěvky (uhrazeny začátkem roku 

2021). 

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


