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Úvod  

Slovo úvodem 
 

Vážení přátelé, 

 
obecně prospěšná společnost začala fungovat v roce 2011. Veškerá vyvíjená činnost spočívá 
především v soustředění na postupný rozvoj a rozšiřování oblastí svého působení.  

V loňském roce se nám podařilo zrealizovat několik projektů zaměřených především 
na komunitní činnost, spolupráci různých projektů a také jsme se zaměřili na zlepšení 
technických podmínek pro výkon naší činnosti. Podařilo se nám zkontaktovat a navázat užší 
spolupráci se subjekty působícími na území regionu, díky nimž můžeme pokračovat 
v dalším rozvoji své činnosti.   

Věřím, že se nám v následujícím roce podaří získat další prostředky na svou činnost, která 
pomůže celému území našeho regionu.  

 

Ing. Eliška Stránská, předsedkyně správní rady 

 

Základní informace 

Identifikační údaje 
Název organizace: Mariánskolázeňsko  

Právní forma: obecně prospěšná společnost 
IČ: 291 14 161 

  
Sídlo organizace: Tři Sekery 157 

353 01 Tři Sekery 
  

Doručovací adresa: Mariánskolázeňsko 
Malá průmyslová zóna Tři Sekery 
Tři Sekery 157 
353 01 Tři Sekery 

  
t +420 736 650 956 

+420 725 052 310 
  

e marianskolazensko@seznam.cz 
marianskolazensko.hlinova@seznam.cz  

  
w http://www.marianskolazensko.net 

 

mailto:marianskolazensko@seznam.cz
mailto:marianskolazensko.hlinova@seznam.cz
http://www.marianskolazensko.net/


 

 

 

 

Charakteristika Mariánskolázeňska 
 

Mariánskolázeňsko, o. p. s. (dále jen společnost) je organizace založená Dobrovolným 

svazkem obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek ), který  je založen podle zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a sdružuje devět venkovských 

obcí v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, 

Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice. 

Mariánskolázeňsko, o. p. s. vzniklo dne 20. 12. 2010 na základě Zakládací smlouvy a bylo 

zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, 

oddíl O, vložka 149 dne 9. března 2011. 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je 

rozvoj regionu Mariánskolázeňsko: 

 koordinace rozvoje regionu Mariánskolázeňsko ve všech oblastech 

 rozvoj a propagace regionu Mariánskolázeňsko a jeho turistického potenciálu 

 budování a rozvoj destinačního managementu Mariánskolázeňska 

 vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny 

 ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro 

rozvoj turistického ruchu 

 ochrana a obnova sakrálních památek Mariánskolázeňska 

 ochrana životního prostředí  

 služby při financování projektů k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko 

 koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko 

 tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji 

regionu Mariánskolázeňsko 

 součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Mariánskolázeňsko 

 příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 

 výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže 

 spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, 

kulturních a společenských akcí 

 zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje 

http://www.dolnizandov.cz/
http://www.obecdrmoul.cz/
http://www.laznekynzvart.cz/
http://www.staravoda.cz/
http://trstenice.kolonial.info/
http://www.trisekery.cz/
http://www.obecvaly.cz/
http://www.velkahledsebe.cz/
http://www.vlkovice.cz/


 

 

 

 komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu 

Mariánskolázeňsko 

 poradenská činnost 

 činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie a České republiky v rámci 

rozvoje regionu Mariánskolázeňsko 

 

Zakladatel organizace 

  
Název zakladatele:  Mariánskolázeňsko  

IČ zakladatele:   712 03 354  

Sídlo zakladatele:  Malá průmyslová zóna Tři Sekery, Tři Sekery 157, 354 73 Tři 
Sekery  

 

Členské obce zakladatele:  

Dolní Žandov, IČ: 00 25 39 10, Dolní Žandov 36, 350 02 Dolní Žandov 

Drmoul,  IČ: 00 25 39 28, Plzeňská 237, 354 72 Drmoul 

Lázně Kynžvart, IČ: 00 25 40 29, Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart 

Stará Voda, IČ: 00 57 27 48, Stará Voda 88, 353 01 Mariánské Lázně 

Trstěnice, IČ: 00 25 42 74, Trstěnice 85, 353 01 Trstěnice 

Tři Sekery, IČ: 00 25 43 04, Tři Sekery 82, 354 73 Tři Sekery 

Valy, IČ: 00 57 27 81, V Lukách 21, 353 01 Mariánské Lázně  

Velká Hleďsebe, IČ: 00 57 27 56, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe 

Vlkovice,  IČ: 00 57 27 64, Vlkovice 21, 353 01 Mariánské Lázně 

 

Historie společnosti  
 
2010 20. 12. 2010 – vznik společnosti  

2011 9. 3. 2011 – zápis společnosti do obchodního rejstříku  

2012 společnost realizovala první akce  

 

Organizační schéma 2012 
 
Správní rada  
 



 

 

 

Dozorčí rada  
 
Ředitel  
 
Předsedkyně správní rady   
 
Projektový a finanční manažer 
 
Ekonom 
 
 

Personální zabezpečení činnosti 

 

Správní rada společnosti  
 

Ing. Eliška Stránská 
                           Štefan Lepej  

Eva Procházková 

předsedkyně správní rady 
člen správní rady 
člen správní rady 

  
 

Dozorčí rada společnosti  
 

Mgr. Vladislava Chalupková 
                      Miloslav Pernica 

Marie Zítková 
Ing. Petr Hrouda 

předsedkyně dozorčí rady 
člen dozorčí rady 
člen dozorčí rady (do 29. června 2012) 
člen dozorčí rady (od 29. června 2012) 

 

Statutární zástupce společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl                     
 

ředitel 

Manažeři společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl manažer 
Michaela Jankovská projektový a finanční manažer 

Ing. Renata Kuncová ekonom, externí spolupracovník 



 

 

Činnost Mariánskolázeňska 

Přehled důležitých událostí Mariánskolázeňska za rok 2012 
 

Přehled projektů v roce 2012 

            

název žádosti / projektu titul poskytovatel dotace 
datum podání 
žádosti / 
projektu 

stav velikost projektu 

Vybavení pro rozvoj kulturní činnosti 
Strategický plán Leader pro období 
2009 - 2013 MZe prostřednictvím MAS 21, o.p.s. 31.01.2012 realizováno 172 000 

Putování po méně známých 
pramenech Mariánskolázeňska Program: Pro budoucnost Nadace OKD 24.02.2012 v realizaci 24 600 

Soutěž o nejhezčí velikonoční 
pohlednici II. vlastními silami vlastními silami 1. - 4. 2012 realizováno 10 000 

Mariánskolázeňsko - partnerství pro 
stezku železné opony II. Greenways 2012 Nadace Partnerství 04.06.2012 neschváleno 65 000 

Partnerství pro individuální cestovní 
ruch Mariánskolázeňska 

Podpora nestátních neziskových 
organizací 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 27.09.2012 podáno 83 464 

Průvodce po naučných stezkách 
Mariánskolázeňska 

environmentální výchovy, vzdělávání a 
osvěty (EVVO) pro rok 2013 Karlovarský kraj 27.09.2012 podáno 28 000 

            

 



 

Nejvýznamnějším projektem roku se stal projekt „Vybavení pro rozvoj kulturní činnosti“, 

financovaný prostřednictvím Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013. Díky 

tomuto projektu bylo pořízeno základní vybavení pro realizaci komunitních akcí v regionu. 

Finančně méně náročný, ne však méně důležitý projekt, který jsme v roce 2012 zrealizovali, 

byl 2. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční pohlednici“. Do soutěže se zapojili děti  

i dospělí z obcí regionu Mariánskolázeňsko. Mile nás potěšila hojná účast veřejnosti  

na slavnostním vyhlášení výsledků, které se konalo v prostorách sálu Kulturního domu 

v Drmoulu. Slavnostní atmosféru vyhlášení výsledků umocnilo pěkné vystoupení dětského 

sboru ze Základní školy Stará Voda „Pohádková flétna“.  

 

 

 

 



 

 

 

Další významnou akcí, které jsme se zúčastnili, byl Den železnice. Na této akci 

spolupracovalo několik subjektů z Karlovarského a Plzeňského kraje. Ve spolupráci 

s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko a MAS 21 o. p. s. jsme se zapojili formou 

omalovánky, kterou tvořila na jedné straně trasa železnice ve směru Cheb – Plzeň a na druhé 

straně byla k vybarvení natištěna mašinka. Celou omalovánku dle zadaných požadavků 

ztvárnil regionální výtvarník. Tento materiál jsme rozdávali ve stanicích Lipová, Dolní 

Žandov, Lázně Kynžvart i Valy a měl velký úspěch jak u dětí, tak dospělých. Děti 

omalovánka zaujala natolik, že se nám jich i několik vrátilo od dětí, které ji vybarvili.  

   

 

 

  



 

 

 

Členství v jiných organizacích  
 

Společnost je členem Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o.s.,  
IČ: 265 40 690. http://www.annakk.cz/cz/ 
 

Zakladatel společnosti je jedním ze zakládajících členů místní akční skupiny MAS 21, o.p.s., 
IČ: 264 08 309. http://www.mas21.cz. 

 

Podnikatelská činnost 
 

Organizace není držitelem žádného živnostenského oprávnění.  

 

Nehmotné vlastnictví 
 

Společnost má zaregistrovány domény marianskolazensko.net a marianskolazensko.info. 

 

Webové stránky  
Se vznikem organizace jsme založili i webové stránky. Z počátku jsme stránky spravovali 

na jednoduchém jednostránkové systému, s přibývajícími informacemi jsme se rozhodli 

k jejich vylepšení. Ke konci roku byla data z původního webového portálu přesunuta  

na systém jiného poskytovatele. Tento modul umožňuje širší a přehlednější využití. 

Na webové stránky vkládáme průběžně veškeré informace o realizovaných projektech 

i dalších činnostech organizace. Snažíme se o aktualizaci v co nejkratších intervalech, aby 

publikované informace byly aktuální a uživatel z nich mohl čerpat. 

 

Financování Mariánskolázeňska 

Běžná činnost 2012 
 

Financování běžné činnosti společnosti je prováděno z příspěvku na provoz, který poskytuje 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.  

 

 

http://www.annakk.cz/cz/
http://www.mas21.cz/
http://www.marianskolazensko.net/
http://www.marianskolazensko.info/


 

 

 

Závěr – poděkování  
 

Rok 2012 byl druhým rokem aktivní činnosti společnosti, které  se díky finanční podpoře 

zakladatele, zejména při předfinancování projektů, podařilo zrealizovat několik úspěšných 

projektů. 

Děkujeme všem spolupracujícím subjektům i jednotlivým osobám, které nám v rámci naší 

činnosti pomáhají v rozvoji regionu.  

 

 

Přílohy 

ROZVAHA 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 

 



 

 

ROZVAHA 

období 01.01.2012 až 31.12.2012                                                 strana:       1 

firma: Mariánskolázeňsko, o.p.s.                                               dne: 18.03.2013 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Účet     Název                                       Počát. stav        Má dáti            Dal   Konečný stav 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                                                              

         AKTIVA                                                                                               

                                                                                                              

022      Samostatné movité věci a soub.movit.věcí                     42.916,80                     42.916,80 

028      Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            138.475,20                    138.475,20 

042      Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                       42.916,80      42.916,80                

221      Bankovní účty                                 30.862,29     616.514,13     429.967,50     217.408,92 

311      Odběratelé                                                  412.000,00     412.000,00                

314001   Poskytnuté zálohy na energie                                 24.000,00                     24.000,00 

314    * Poskytnuté provozní zálohy                                   24.000,00                     24.000,00 

346      Nároky na dotace a ost.zúčt. se st.rozp.       4.000,00      18.600,00      17.600,00       5.000,00 

348      Nár. na dot. a ost.zúč. s rozp. o.ú.s.c.                    154.800,00     154.800,00                

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem   AKTIVA                                        34.862,29   1.450.222,93   1.057.284,30     427.800,92 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                                                              

         PASIVA                                                                                               

                                                                                                              

082      Oprávky k samos.movitým věcem a souborům                                    14.306,00      14.306,00 

088      Oprávky k drobnému dl. hm. majetku                                         138.475,20     138.475,20 

321      Dodavatelé                                                  238.433,50     238.433,50                

325      Ostatní závazky                                                 427,00         527,00         100,00 

331      Zaměstnanci                                    1.508,00     140.334,00     149.715,00      10.889,00 

336      Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p         270,00      33.943,00      34.213,00         540,00 

342001   Srážková daň                                     402,00       4.967,00       5.217,00         652,00 

342002   Zálohová daň                                                  8.625,00       9.930,00       1.305,00 

342    * Ostatní přímé daně                               402,00      13.592,00      15.147,00       1.957,00 

901      Vlastní jmění                                 10.000,00                                    10.000,00 

931      Hospodářský výsledek ve schval. řízení        22.682,29      22.682,29                               

932      Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let                                      22.682,29      22.682,29 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem   PASIVA                                        34.862,29     449.411,79     613.498,99     198.949,49 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                                                              

Celkem   AKTIVA                                        34.862,29   1.450.222,93   1.057.284,30     427.800,92 

         PASIVA                                        34.862,29     449.411,79     613.498,99     198.949,49 

         rozdíl                                                    1.000.811,14     443.785,31     228.851,43 



 

 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

VÝSLEDOVKA 

období 01.01.2012 až 31.12.2012                                                         strana:       1 

firma: Mariánskolázeňsko, o.p.s.              dne: 18.03.2013 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Účet     Název                                          V období                

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                               

         NÁKLADY                                                               

                                                                               

501      Spotřeba materiálu                           140.083,20                 

512      Cestovné                                       4.977,10                 

518000   Ostatní služby                                53.160,40                 

518001   Pojištění majetku                              2.865,00                 

518    * Ostatní služby                                56.025,40                  

521      Mzdové náklady                               147.211,00                 

524      Zákonné sociální pojištění                    25.533,00                 

527      Zákonné sociální náklady                         527,00                 

551      Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku      14.306,00                 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem   NÁKLADY                                      388.662,70                 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                               

         VÝNOSY                                                                

                                                                               

644      Úroky                                            114,13                 

691000   Provozní dotace                              412.000,00                 

691001   Provozní dotace - ÚP K. Vary                  32.000,00                 

691002   Nadace OKD                                    18.600,00                 

691201   SZIF-Vybavení pro rozvoj kulturní činnos     154.800,00                 

691    * Provozní dotace                              617.400,00                  

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem   VÝNOSY                                       617.514,13                 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                               

Celkem   ZISK (- ztráta)                              228.851,43                 

         RENTABILITA ( zisk/náklady ) %                       59                

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 



 

 

Dle vyhlášky 504/2002              Příloha k účetní závěrce 
                                            k  31.12.2012 

                                            (v Kč)           

                                                                         Název a sídlo účetní jednotky  

                                            ┌───────────┐                Mariánskolázeňsko, o.p.s.      

                                            │    IČ     │                Tři Sekery 157                 

                                            ├───────────┤                Mariánské Lázně 1              

                                            │29114161   │                353 01                         

                                            └───────────┘ 

 
1.Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona    

                                                                   ┌──────────────────┬──────────────────┐ 

2.Doplňující údaje                                                 │     přijato      │   skutečnost     │ 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│                   Název údaje                              │ č.ř.│         1        │        2         │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem)  │ 001 │       181392.00  │       181392.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│  z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek            │ 002 │       181392.00  │       191392.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│     z toho na: vědu a výzkum                               │ 003 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│                vzdělání pracovníků                         │ 004 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│                informatiku                                 │ 005 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│          individuální dotace a jmenovité akce              │ 006 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhod.majetek (celkem) │ 007 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC                 │ 008 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu                │ 009 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│     z toho: na vědu a výzkum                               │ 010 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│             vzdělání pracovníků                            │ 011 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│             informatiku                                    │ 012 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC                      │ 013 │       412000.00  │       412000.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│Přijaté prostředky ze zahraničí                             │ 014 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│Pohledávky celkem (účt.skup. 31, 34, 35 a 378)              │ 015 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│Závazky celkem (účt.skup. 32, 34, 36, 95 a 379)             │ 016 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│                                                            │ 017 │            0.00  │            0.00  │ 

├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│                                                            │ 018 │            0.00  │            0.00  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────┴──────────────────┘ 

 
3.Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro            

  posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které                

  stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část dodatku)                                         

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Odesláno dne:          Razítko:     Podpis odpovědné       Podpis osoby odpovědné    Okamžik sestavení:│ 

│                                     osoby:                 za sestavení:                               │ 

│                                                                                                        │ 

│                                                                                                        │ 

│                                                            Telefon:                                    │ 

│                                                                                                        │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 


