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1.  Identifikace MAS 
 
Název: MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. 
 
IČ: 242 32 43 
 
DIČ: neplátce DPH 
 
Sídlo: U Národního výboru 62, 252 68 Kněževes 
 
www: http://maskpz.cz/ 
 
Právní forma: Zapsaný spolek 
 
Statutární zástupce: Ing. Filip Uhlíř 
 
 
 
Území působnosti MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. s vyznačením hranic obcí 

 
Zdroj: Arc ČR, vlastní zpracování 
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2. Informace o činnosti MAS 
 

Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ vznikla z iniciativy místních občanů s cílem přinést do území 
možnosti získání dotačních prostředků z EU. 

Kromě činností, které se přímo týkají příprav a administrace jednotlivých výzev se MAS věnuje animační činnosti v 
území, která spočívá v podávání informací jak partnerům MAS, tak i dalším subjektům z jejího území. MAS o své 
činnosti informuje na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, či osobních setkáních.  
MAS se dále aktivně účastní vzdělávacích aktivit, které pro MAS pořádá krajská síť nebo národní síť MAS. 
Dále MAS, dle pravidel, pořádá školení pro žadatele a příjemce ke všem vyhlášeným výzvám. MAS se snaží maximálně 
propagovat svou činnost jak k partnerům, tak i k dalším subjektům, a především je motivovat k aktivnímu zapojení do 
činnosti MAS. 
MAS také zpracovala evaluační zprávu, která byly schválena, a pravidelně podává Zprávy o plnění ISg.  
 
Ve sledovaném období MAS vyhlásila tři výzvy z programového rámce IROP a jednu výzvu z programového rámce PRV. 
Podrobnější informace k vyhlášeným výzvám viz kapitola 2.1. 
 
V roce 2020 podala MAS dvě žádosti na změnu strategie.  
V lednu roku 2020 MAS podala žádost o změnu strategie č.2, která byla vynucena krácením alokace ze strany ŘO IROP 
kvůli neplnění milníků a finančního plánu v předchozím období. 
 V rámci změny strategie bylo zrušeno podopatření 2.2.1. (Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro 
dopravu obyvatel), o které nebyl v území zájem a zbylé finanční prostředky z opatření 2.2.1. byly přesunuty na 
opatření 2.1.1. (Řešení dopravní bezpečnosti). Finanční prostředky byly soustředěny do roku 2020 s cílem maximálně 
alokaci vyčerpat. Změna strategie byla ŘO IROP schválena. 
V listopadu byla podána žádost o změnu č. 3. Jednalo se o změnu finančního plánu v IROP, vzhledem ke značnému 
zájmu o opatření 2.1.1. Řešení dopravní bezpečnosti, byly na toto opatření přesunuty prostředky z opatření 1.1.1. 
Žádost byla schválena. 
Ke konci roku také probíhaly konzultace s ŘO PRV, neboť MAS plánuje provést na začátku roku 2021 i úpravu 
programového rámce PRV, a to přealokaci finančních prostředků a zavedení nové Fiche č. 7 (Rozvoj podmínek pro 
setkávání a volnočasové aktivity obyvatel) – na článek 20 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) 
ve kterém budou moci podávat žádosti i obce. 
 
V roce 2020 nebyla uplatněna žádná opatření pro neplnění uložených povinností. 
MAS obdržela v létě informaci od ŘO ohledně aktuálního stavu plnění ISg s upřesněním aktuálního milníku pro rok 
2020. 
MAS se snažila o aktivnější, rychlejší a efektivnější vyhlašování výzev, o lepší komunikaci s případnými žadateli. MAS 
pro naplnění milníku vyhlásila na podzim další výzvu (Výzva č. 7 IROP – Řešení dopravní bezpečnosti III) na opatření 
2.1.1. (Řešení dopravní bezpečnosti), o které byl v území značný zájem, aby byl daný milník pro rok 2020 naplněn.  
 
MAS těží z nabytých zkušeností, jak vlastních, tak i z ostatních MAS, snaží se aktivně komunikovat s řídícími orgány a 
aktivním přístupem se snaží předcházet případným problémům.  
MAS se snaží se předcházet možným rizikům především aktivní komunikací s možnými žadateli/příjemci a realizovat 
výzvy, aby byl plněn finanční plán a indikátory a nedocházelo ke krácení prostředků. Aktuálně byla největším 
problémem a rizikem epidemická situace, která výrazně omezovala osobní setkávání, které se MAS snažila nahrazovat 
jinými druhy komunikace, především využívala telefonické a elektronické formy komunikace. Některé aspekty, ale MAS 
bohužel ovlivnit nedokáže, vzhledem k pandemii může např. dojít k nižšímu zájmu žadatelů. V současné situaci 
žadatelé zvažují, zda mají projekty do Výzev podat, zda je vhodný čas na investice, zda finanční prostředky nebudou 
chybět jinde, zda budou mít dostatek zakázek, zda budou schopni plnit to, k čemu se zaváží, např. vytvoření 
pracovního místa. U projektů také mohou nastat problémy při realizaci, neboť vzhledem k epidemické situaci a různým 
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karanténním opatřením může docházet ke zpožďování plánovaných prací či dodávek a tím k posunutí realizace. I přes 
nesnáze, které rok 2020 přinesl, se drobné problémy dařilo zdárně řešit. 
 
MAS také v roce 2020 zahájila přípravné práce pro nové programové období 2021-2027, kdy uskutečnila schůzky se 
starosty všech obcí v území MAS, na kterých projednávala jejich zařazení do území působnosti pro nové programové 
období a diskutovala o možnostech aktuálních výzev i plánů na další období.  MAS získala souhlas všech starostů 
stávajících obcí i pro nové programové období 2021-2027, území MAS KPZ pro nové programové období je tedy beze 
změn. V září podala MAS Žádost o standardizaci, která byla v říjnu ŘO vrácena k doplnění. Potřebné informace byly v 
termínu doplněny a žádost byla začátkem prosince opětovně podána. Schválení Standardizace MAS obdržela v lednu 
2021. 
 

 
2.1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
 
MAS byly alokovány finanční prostředky pouze v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a v Programu 
rozvoje venkova (PRV). Akční plán proto obsahuje dva programové rámce. 
Programové rámce měly v roce 2020 tuto podobu: 
IROP 
Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol 
Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti 
PRV 
Opatření CLLD 3.1.1: Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání 
Opatření CLLD 3.1.2. Rozvoj podmínek pro podnikání 
Opatření CLLD 3.1.3. Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
Opatření CLLD 3.1.5. Posílení kooperace podniků 
Opatření CLLD 4.1.3: Zemědělská infrastruktura 
Opatření CLLD 5.1.3: Spolupráce MAS 
 
MAS KPZ v průběhu roku 2020 vyhlásila tyto výzvy:  
z programového rámce IROP  
 
5. výzva MAS Bezpečnost dopravy II. Vyhlášena 11. 05. 2020. 
6. výzva MAS Zvyšování kvality škol III. Vyhlášena 11. 05. 2020. 
7. výzva MAS. Bezpečnost dopravy III. Vyhlášena 01. 09. 2020. 

Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol  
Dne 11.05. 2020 byla vyhlášena 6. výzva MAS Zvyšování kvality škol III.  
Příjem žádostí byl ukončen 11.07.2020.  
Do výzvy se přihlásil jeden žadatel – obec Doksy s projektem Venkovní učebna.  Projekt prošel hodnocením a výběrem 
na MAS a byl předán k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR, kterým také úspěšně prošel a nyní je ve fázi 
realizace. 
 
Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti  
Dne 11.05. 2020 byla vyhlášena 5. výzva MAS Bezpečnost dopravy II. Příjem žádostí byl ukončen 11.07.2020. Do výzvy 
se přihlásili tři projekty, obec Hostouň (projekt Rekonstrukce Nové ulice), město Hostivice (projekt Oprava chodníku 
mezi MŠ a ZŠ) a obec Braškov (projekt Rekonstrukce chodníků v ulici v Podlískách). Všechny projekty prošily 
hodnocením a výběrem na MAS a byly předány k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR, kterým také úspěšně 
prošly a nyní jsou ve fázi realizace. 
Dne 01.09.2020 byla vyhlášena 7. výzva MAS Bezpečnost dopravy III. Příjem žádosti byl ukončen 26.10.2020. Do výzvy 
se přihlásily tři projekty obec Doksy (projekt Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Doksy u Kladna), obec Středokluky 
(projekt Bezpečná chůze Středokluky - Běloky III. etapa) a obec Tuchoměřice (projekt Veřejné osvětlení s přechody 
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v Tuchoměřicích.  V posledních dnech roku 2020 bylo dokončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti na 
MAS a další administrace (věcné hodnocení a výběr projektu na MAS bude probíhat začátkem roku 2021). 
 
Projekty přihlášené v předchozích výzvách (Výzva 1. a Výzva 4) jsou v realizaci, dosud nedošlo k žádnému proplacení 
Žádosti o platbu. Ukončení realizace u prvních projektů je k 31.12.2020. První proplácení projektů tedy MAS očekává v 
průběhu roku 2021. 
 
z programového rámce PRV  
 
1. Výzva PRV. Vyhlášena 14.04.2020   
MAS ve sledované období vyhlásila 1. výzvu z programového rámce PRV (ukončení příjmu žádostí 14.07.2020) 
Výzva byla vyhlášena pro následující Fiche: 
FICHE 1 POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ 
FICHE 2 ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ 
FICHE 3 PODPORA ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 
FICHE 4 ZEMĚDĚLSKÁ INFRASTRUKTURA 
Do Výzvy se přihlásilo 5 žadatelů, čtyři do Fiche 1 – Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání (p. 
Vondráčková s projektem Nová zemědělská technika, p. Horešovský s projektem Modernizace zemědělského podniku, 
p. Krejčí T. s projektem Stroj na přípravu půdy, p. Krejčí V. s projektem Stroj na hloubkové zpracování půdy) a jeden do 
Fiche 2 – Rozvoj podmínek pro podnikání (p. Veselý s projektem Nákup užitkového vozu). U jednoho žadatele ve Fichi 1 
(p. Krejčí V.) byla ukončena administrace na MAS z důvodu nedoplnění žádosti v rámci hodnocení formálních 
náležitostí a přijatelnosti.  Ostatní žadatelé úspěšně prošly hodnocením a výběrem na MAS a všichni se k datu 
14.10.2020 zaregistrovali na SZIF. V závěru roku doplňovali žadatelé žádosti o proběhlý cenový marketing a nyní 
probíhá hodnocení na SZIFu. 
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3. Hospodaření za účetní období ke dni 31. 12. 2020  
   

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. hospodaří podle schválených stanov v souladu se 
zásadami hospodaření MAS. 
 
Zdroje majetku: 

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů v programovém období 2014-2020 
 
Účetnictví: 
Vychází ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro jednotky, u 
kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, českých účetních standardů, zákona o dani z 
příjmů 586/1992 Sb., dalších prováděcích předpisů a vyhlášek. 
 
Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky: 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce 
účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu 
účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny, v tis. Kč 
účetní jednotka účtuje o výnosech na účtech třída 6, o nákladech na účtech 
třída 5 
účetní jednotka účtovala v průběhu účetního období jen o hlavní činnosti 
přepočet měn a o kurzových rozdíly účetní jednotka neúčtovala 
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řádek 
b 

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období 

MAS ROZVOJ KLADENSKA A PRAHY-ZÁPAD o.s. 

U Národního výboru 62 
252 68 Kněževes 31.12. 2020 

ROZVAHA 

Úč NO Úč 1 - 01 

Název a sídlo účetní jednotky 

Účetní jednotka doručí výkaz 
1x přislušnému fin. orgánu 

(v tisících Kč) 

02423243 
IČO 

1 2 
AKTIVA 

sestavená k 

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Právní forma 

1 012 041 618 Krátkodobý majetek celkem B. 
994 052 577 Pohledávky celkem B.II. 
994 064 577 (346) Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 12. 
18 072 41 Krátkodobý finanční majetek celkem B.III. 
18 075 41 (221) Peněžní prostředky na účtech 3. 

1 012 085 618 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41  
PREMIER system ver. X7.1 © 1995-202 

řádek 
b 

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období 

3 4 
PASIVA 

-61 086 -64 Vlastní zdroje celkem A. 
-64 087 -64 Jmění celkem A.I. 
-64 088 -64 (901) Vlastní jmění 1. 

3 091  Výsledek hospodaření celkem A.II. 
3 092  Účet hospodářského výsledku 1. 

1 073 095 682 Cizí zdroje B. 
30 098 48 Dlouhodobé závazky celkem B.II. 
30 104 48 (389) Dohadné účty pasivní 6. 

1 043 106 634 Krátkodobé závazky celkem B.III. 
26 107 20 (321) Dodavatelé 1. 

266 111 102 (331) Zaměstnanci 5. 
173 113 50 (336) Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 7. 
66 115 24 (342) Ostatní přímé daně 9. 

512 123 438 (379) Jiné závazky 17. 
1 012 134 618 (ř.86+95) PASIVA CELKEM  

Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Podpis odpovědné osoby: 
12.05.2021 Ing. Filip UHLÍŘ 
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hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Činnosti 
celkem 

MAS ROZVOJ KLADENSKA A PRAHY-ZÁPAD o.s. 

U Národního výboru 62 
252 68 Kněževes 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12. 2020 

02423243 
IČO 

sestavený k 

Účetní jednotka doručí: 
1x příslušnému finančnímu 
orgánu 

(v celých tis. Kč) 

5 6 8 7 

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Právní forma 

Náklady 2 125  2 125 A.  
Spotřebované nákupy a nakupované služby 24  24 I.  
Ostatní služby 24  24 6.  
Osobní náklady 2 096  2 096 III.  
Mzdové náklady 1 586  1 586 10.  
Zákonné sociální pojištění 502  502 11.  
Zákonné sociální náklady 8  8 13.  
Ostatní náklady 3  3 V.  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 1  1 16.  
Jiné ostatní náklady 2  2 22.  
Poskytnuté příspěvky 2  2 VII.  
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami 2  2 28.  
Náklady celkem 2 125  2 125   

hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Činnosti 
celkem 

MAS ROZVOJ KLADENSKA A PRAHY-ZÁPAD o.s. 

U Národního výboru 62 
252 68 Kněževes 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12. 2020 

02423243 
IČO 

sestavený k 

Účetní jednotka doručí: 
1x příslušnému finančnímu 
orgánu 

(v celých tis. Kč) 

5 6 8 7 

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Právní forma 

Výnosy 2 128  2 128 B.  
Provozní dotace 2 113  2 113 I.  
Provozní dotace 2 113  2 113 1.  
Přijaté příspěvky 15  15 II.  
Přijaté příspěvky (dary) 15  15 3.  
Výnosy celkem 2 128  2 128   
Hospodářský výsledek před zdaněním 3  3 C.  
Hospodářský výsledek po zdanění 3  3 D.  

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné 
osoby : 

Datum sestavení: 

PREMIER system ver. X7.1 © 1995- 

Podpis osoby odpovědné za sestavení: 
12.05.2021 Ing. Filip UHLÍŘ 


