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Úvod  

Slovo úvodem 
 

Vážení přátelé, 

naše obecně prospěšná společnost byla založena na konci roku 2010 a zapsána do rejstříku  
na začátku roku 2011, uzavřeli jsme tedy pátý rok činnosti.  

V roce 2015 se nám podařilo zrealizovat projekty zaměřené především 
na komunitní činnost. Díky těmto projektům jsme zase o kousek prohloubili a upevnili užší 
spolupráci se subjekty působícími na území regionu i mimo něj a především s místními 
obyvateli. Díky této spolupráci můžeme pokračovat v dalším rozvoji své činnosti. V naší 
práci nás podporuje zakladatel Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, který nám 
poskytuje velmi důležité technické zázemí a příspěvek na provoz. 

Ke konci roku jsme požádali o dotaci na projekt: Partnerství pro individuální cestovní ruch 
Mariánskolázeňska, který nabízí další rozvoj v oblasti cestovního ruchu, na kterém máme  
co zlepšovat. V květnu 2016 jsme se dozvěděli, že byl projekt schválen, a proto se  
i v souvislosti s realizací tohoto projektu budeme i v letošním roce snažit o co nejlepší využití 
získaných finančních prostředků, které budeme směřovat do rozvoje našeho regionu právě 
v oblasti cestovního ruchu.   

Chtěli bychom v naší činnosti pokračovat v příštích obdobích minimálně tak úspěšně jako 
dosud. Doufáme, že budeme mít k dispozici dostatek finančních prostředků, díky nimž 
budeme moci pomáhat rozvoji obcí regionu Mariánskolázeňska.  

  

Mgr. Vladislava Chalupková, předsedkyně správní rady 

červen 2016 

Základní informace 

Identifikační údaje 
Název organizace: Mariánskolázeňsko, o.p.s.  

Právní forma: obecně prospěšná společnost 
IČ: 291 14 161 

  

Den zápisu: 9. 3.2011 
Spisová značka: O 149 vedená u Krajského soudu v Plzni 

  
Sídlo organizace: Tři Sekery 157 

353 01 Tři Sekery 

  
Doručovací adresa: Mariánskolázeňsko, o.p.s. 

Průmyslová zóna Tři Sekery 
Tři Sekery 157 



 

 
 

353 01 Tři Sekery 
  

t +420 736 650 956 
+420 725 052 310 
+420 602 659 579 

  
e marianskolazensko@seznam.cz 

marianskolazensko.svajgl@seznam.cz 
marianskolazensko.hlinova@seznam.cz  
marianskolazensko.moravkova@seznam.cz 

  
w 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 deset venkovských obcí 
v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, 
Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice a od července 2015 i Zádub - Závišín. 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. vznikla dne 20. 12. 2010 na základě Zakládací smlouvy a byla 
zapsána 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 

� 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 organizace: 
 
Mariánskolázeňsko  

Právní forma: Svazek obcí 
IČ: 712 03 354 

  

Sídlo zakladatele: 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 

Zádub – Závišín, IČ: 00 57 27 72, Zádub 92, 353 01 Zádub - Závišín 



 

 
 

 

Historie společnosti  
 
2010 20. 12. 2010 – vznik společnosti  

2011 09. 03. 2011 – zápis společnosti do obchodního rejstříku  

2012 společnost realizovala první akce  

2013 
 
 
2014 

personální posílení organizace 
realizace 3 projektů 
 
realizace 5 projektů 
 

2015 realizace 2 projektů  
 
 

Organizační schéma 2015 
 
Správní rada  
 
Dozorčí rada  
 
Ředitel  
 
Projektový a finanční manažer 
 
Ekonom 
 

Personální zabezpečení činnosti 

Správní rada společnosti 

  
od 28. 5. 2014 

Mgr. Vladislava Chalupková 
Jiří Kodajek  

Miloslav Pernica   

 
předsedkyně správní rady 
člen správní rady 
člen správní rady  
 

Dozorčí rada společnosti  
 

od 28. 5. 2014 
Eva Procházková  

Ing. Eliška Stránská  
Bohumil Kovařík  

 
 
předsedkyně dozorčí rady  
člen dozorčí rady  
člen dozorčí rady 



 

 
 

   
  

Statutární zástupce společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl                    
 

ředitel 

Manažeři společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl manažer 

Michaela Hlínová projektový a finanční manažer 

Daniela Morávková projektový a finanční manažer 

Ing. Renata Kuncová ekonom, externí spolupracovník 



 

 

Činnost Mariánskolázeňska 

Přehled projektů v roce 2015 
 

            

název žádosti / 
projektu 

Titul poskytovatel dotace 
datum podání 
žádosti / 
projektu 

stav velikost projektu 

Soutěž o nejhezčí 
velikonoční výrobek IV. 
ročník  

- 
zrealizováno z vlastních 
zdrojů 

únor – březen 
2015 

zrealizováno 5 000 

Slatinský běh  - 
zrealizováno z vlastních 
zdrojů 

září 2015 zrealizováno 5 000 

            
 



 

Soutěž O nejhezčí velikonoční výrobek  - V. ročník 
 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) 
sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, 
Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice vyhlásila počátkem roku již 5. ročník soutěže  
O nejhezčí velikonoční výrobek vytvořený jakoukoli technikou (např. kreslení, slámová 
technika, patchwork, paličkování, vyšívání, koláž, fotografie atd., může se jednat např.  
o kraslice, pomlázky, velikonoční ozdoby, ubrusy atd. Více zde:  
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-
v-rocnik/  
Doručené výrobky byly vyhodnoceny porotou sestavenou z pedagogů základních  
a mateřských škol na území mikroregionu. 
Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 31. 3. 2015 od 16:00 hodin v sále 
Kulturního domu v obci Tři Sekery. Sál, který prošel v roce 2014 modernizací – byla 
instalována nová okna a zakoupeny nové stoly s židlemi -  krásně vyzdobila výstava 
sestavená z obdržených výrobků. Slavnostní atmosféru vyhlášení výsledků zpříjemnilo 
vystoupení dětí z Mateřské a Základní školy Tři Sekery, které ztvárnilo velikonoční říkadla  
a písničky a děti sklidily zasloužený potlesk. 

Výherci jednotlivých kategorií obdrželi od pořadatelů soutěže milé ceny a všichni přítomní 
mohli nejen shlédnout vystavené soutěžní výrobky, ale i ochutnat velikonoční pohoštění, 
posedět u kávy či čaje a načerpat sváteční atmosféru. 

Velké poděkování patří všem, kteří s velkou pečlivostí vytvořili podle svého nápadu a vkusu 
velikonoční výrobky, dále děkujeme partnerům projektu: Karlovarský kraj, Centrum 
denních služeb pro tělesně postižené denní stacionář – Mariánské Lázně, Svaz tělesně 
postižených – místní organizace Mariánské Lázně. Velké poděkování patří obci Tři Sekery, 
která poskytla prostory obecního sálu a paní starostce Dagmar Strnadová, které provedla 
přítomné hosty celým slavnostním vyhlášením. Dále děkujeme všem členům hodnotící 
komise a účinkujícím dětem.  

Těšíme se na další ročník soutěže, ale i na ostatní akce, které přilákají širokou veřejnost, 
pomohou nám i nadále rozvíjet mikroregion, a sbližovat jeho obyvatele prostřednictvím 
zajímavých komunitních aktivit. 

  



 

 

 

 

   

 

  

Slatinský běh – 2. ročník  
Druhý ročník Slatinského běhu se konal v sobotu 26. září 2015, opět na hranici České 
republiky a Bavorska, na území zaniklé obce Slatina a na území obce Mähring. 

Do závodu se přihlásilo celkem 26 běžců a běželo se v kategoriích děti, ženy a muži. Trasa 
dospělých měřila ca. 5 km a obsahovala tři disciplíny - hod granátem, střelbu ze vzduchovky 
a plazení. Dětská trasa měřila cca 2,5 km a obsahovala také všechny tři disciplíny. Obě trasy 
překračovaly státní hranici. 

Více zde: http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/slatinsky-beh/ 

Vítězové i účastníci byli odměněni medailemi a malými dárky. Pro všechny - účastníky, 
pořadatele, i diváky bylo připraveno pohoštění. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a organizací závodu a těšíme se na další ročník. 



 

 

   

 

   

 
 

Členství v jiných organizacích  
 

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

 

Podnikatelská činnost 
 

Organizace není držitelem žádného živnostenského oprávnění.  

 

Nehmotné vlastnictví 
 

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



 

 

Financování společnosti 

Běžná činnost 2015 
 

Financování běžné činnosti společnosti je prováděno z příspěvku na provoz, který poskytuje 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.  

 

Závěr – poděkování  
 

Rok 2015 byl již pátým rokem aktivní činnosti společnosti. Společnosti se díky finanční 
podpoře zakladatele opět podařily zrealizovat zajímavé projekty. 

Děkujeme všem spolupracujícím subjektům i jednotlivým osobám, které nám v rámci naší 
činnosti pomáhají v rozvoji regionu.  

 

 

Přílohy 

ROZVAHA 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.po 10 
ROZVAHA 
                           období 01.01.2015 až 31. 12.2015 
                                                     strana:     
  1 
firma: Mariánskoláze ňsko, o.p.s.                     dne: 25.01.2
016 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Účet     Název                                       Počát. stav        Má dáti            Dal   Kone čný stav 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                                                                              
         AKTIVA                                                                                               
                                                                                                              
022      Samostatné movité v ěci a soub.movit.v ěcí      42.916,80                                    42.916,80 
028      Drobný dlouhodobý hmotný majetek             138.475,20                                   138 .475,20 
221      Bankovní ú čty                                189.531,02      1 2.665,00      86.984,20     115.211,82 
311      Odb ěratelé                                                    5.000,00       5.000,00                
314001   Poskytnuté zálohy na energie                  12.000,00      24.000,00      24.000,00      12 .000,00 
314    * Poskytnuté provozní zálohy                    12.000,00      24.000,00      24.000,00      12 .000,00 
342001   Srážková da ň                                  -1.470,00       1 .470,00                               
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Celkem   AKTIVA                                       382.923,02      41.665,00     115.984,20     308 .603,82 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                                                                              
         PASIVA                                                                                               
                                                                                                              
082      Oprávky k samos.movitým v ěcem a soubor ům      42.916,80                                    42.916,80 
088      Oprávky k drobnému dl. hm. majetku           138.475,20                                   138 .475,20 
321      Dodavatelé                                     2.500,00      21.985,00      19.286,00        -199,00 
325      Ostatní závazky                                  235,20         235,20                               
331      Zam ěstnanci                                    2.464,00       40.467,00      41.574,00       3.571,00 
337000   Zdravotní pojišt ění                              405,00       5.400, 00       5.615,00         620,00 
337    * Zdravotní pojišt ění                              405,00       5.400, 00       5.615,00         620,00 
342002   Zálohová da ň                                     495,00       6 .600,00       6.900,00         795,00 
342    * Ostatní p římé dan ě                             1.965,00       8.070,0 0       6.900,00         795,00 
901      Vlastní jm ění                                 10.000,00                                    10.000,00 
911000   Fondy                                        113.617,60                     70.344,22     183 .961,82 
911    * Fondy                                        113.617,60                     70.344,22     183 .961,82 
931      Hospodá řský výsledek ve schval. řízení        70.344,22      70.344,22                               
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Celkem   PASIVA                                       382.923,02     146.501,42     143.719,22     380 .140,82 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                                                                              
Celkem   AKTIVA                                       382.923,02      41.665,00     115.984,20     308 .603,82 
         PASIVA                                       382.923,02     146.501,42     143.719,22     380 .140,82 
         rozdíl                                                     -104.836,42     -27.735,02     -71 .537,00 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
.po 6 
VÝSLEDOVKA 
                           období 01.01.2015 až 31.12.2015 
                                                         strana:       1 
firma: Mariánskoláze ňsko, o.p.s.                         dne: 25.01.2016  
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Účet     Název                                          V období                
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                                               
         NÁKLADY                                                               
                                                                               
502000   Spot řeba energie                              10.935,00                 
502    * Spot řeba energie                              10.935,00                 * 
518000   Ostatní služby                                17.421,00                 
518001   Pojišt ění majetku                              2.865,00                 
518    * Ostatní služby                                20.286,00                 * 
521      Mzdové náklady                                41.574,00                 
524      Zákonné sociální pojišt ění                     3.742,00                 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Celkem   NÁKLADY                                       76.537,00                ** 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                                               
         VÝNOSY                                                                
                                                                               
602      Tržby z prodeje služeb                         5.000,00                 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Celkem   VÝNOSY                                         5.000,00                ** 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                                               
Celkem   ZISK (- ztráta)                              -71.537,00                *** 
         RENTABILITA ( zisk/náklady ) %                      -93                
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 


