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Úvodem: 
 
 
Společnost MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vznikla jako společenství občanů, 

neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Iniciátorem založení 

společnosti je Svaz měst a obcí Jesenicka, díky jehož partnerství s Okresní hospodářskou 

komorou Jeseník a společností Priessnitzovy léčebné lázně a.s. došlo dne 11. října 2012 k uzavření 

zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti mezi jmenovanými zakladateli a následně 

dne 12. prosince 2012 byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě. 

 

Společnost je založena za účelem spolupráce na rozvoji venkova a zemědělství a při 

získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů na rozvoj regionu 

Jesenicka. Svým založením společnost převzala území dříve spravované Sdružením pro 

Jesenicko a jeho organizační jednotkou JEMAS, které nemají územní podporu obcí a jejichž 

právní statut nadále neumožňuje obcím stát se jejich členy.  

 

Pevně věříme, že se nám podaří dosáhnout vytyčených cílů a získat potřebné finanční prostředky 

z programu LEADER ČR, který je určen místním akčním skupinám na tvorbu společné 

rozvojové strategie a realizaci konkrétních projektů, kterých je v regionu nejvíce třeba. 

 

 

 

Ing. Martina Mařáková 
Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 
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Profil společnosti: 
 

 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. představuje společenství občanů, 
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Členové společnosti musí 
mít bydliště, sídlo nebo místo svého působení na vymezeném území. Společnost působí na území 
České republiky v oblasti Jesenicka, které je vymezeno územím následujících obcí:  

Bělá pod Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Javorník, 
Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Lipová-lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará 
Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté 
Hory a Žulová. 

 

Kontaktní údaje 

Název zní:   MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 
Sídlo společnosti:  Lipová-lázně 396, Lipová-lázně 790 61 
Právní forma:  obecně prospěšná společnost 
Registrace:  KS Ostrava, v rejstříku OPS, odd. O, vl. 1134 
Bankovní spojení: 257017860/0300 
IČO:   29457891 
 
Telefon:  +420 739 717 296/+420 584 498 454 
E-mail:   martina.marakova@mujes.cz 
 
 

Zakladatelé 

Sdružení měst a obcí Jesenicka, se sídlem Lipová-lázně 396, Lipová-lázně 790 61, 
IČO: 48427870, zastoupené Ing. Lubošem Žmolíkem, předsedou sdružení (→ sektor veřejné 
správy) 

Okresní hospodářská komora Jeseník, se sídlem Školní 54/8, Jeseník 790 01, IČO: 25835009, 
zastoupená Ing. Bořivojem Minářem, předsedou představenstva (→ neziskový sektor) 

Priessnitzovy léčebné lázně a.s., se sídlem Priessnitzova č.p. 299, Jeseník 790 03, 
IČO: 45193452, zastoupená Ing. Vladimírem Odehnalem, předsedou představenstva (→ 
podnikatelský sektor) 

 

Doba trvání společnosti: společnost je založena na dobu neurčitou. 

mailto:martina.marakova@mujes.cz
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Popis činnosti 

Společnost MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. je založena za účelem 
poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Jesenicko metodou 
LEADER, a to zejména: 

a) tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, 

b) koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, 

c) rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu a lázeňství, 

d) vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, 

e) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku 
pro rozvoj turistického ruchu a lázeňství, 

f) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí, 

g) služby při financování projektů k rozvoji regionu a šíření tradic, 

h) posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu a šíření tradic, 

i) koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu a šíření tradic, 

j) tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu, 

k) součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu, 

l) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek, 

m) výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže, 

n) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, 

o) zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu, 

p) provoz vlastního informačního servisu a jeho koordinace a rozvoj, 

q) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu a šíření 
tradic, 

r) poradenská činnost, 

s) činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu a šíření 
tradic, 

t) vydávání tiskovin. 
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Orgány organizace:  
 
 

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti – místní akční skupiny byla uzavřena 
dne 11. října 2012. Vzhledem ke vzniku společnosti 12. prosince 2012 nedošlo k žádným 
změnám v této smlouvě. Orgány společnosti jsou: 

- Ředitel 

- Správní rada 

- Dozorčí rada 

- Valná hromada a její orgány 

 

Ředitel společnosti:  Ing. Martina Mařáková (Jeseník) 

Správní rada:   Ing. Roman Provazník, předseda Správní rady (Brno) 

Leoš Hannig, člen Správní rady (Vápenná) 

    Petr Hledík, člen Správní rady (Jeseník) 

→  předseda Správní rady byl zvolen na I. zasedání Správní rady 
dne 14. prosince 2012 v Jeseníku 

Dozorčí rada:   Ing. Petr Mudra, předseda Dozorčí rady (Česká Ves) 

    Jana Franková, člen Dozorčí rady (Písečná) 

    Mgr. Viera Palkovičová, člen Dozorčí rady (Zlaté Hory) 

→  předseda Dozorčí rady byl zvolen na I. zasedání Dozorčí rady 
dne 14. prosince 2012 v Jeseníku 

Valná hromada:   Sdružení měst a obcí Jesenicka, IČO: 48427870 

Okresní hospodářská komora Jeseník, IČO: 25835009 

Priessnitzovy léčebné lázně a.s., IČO: 45193452 
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Informace o uskutečněných činnostech roku 2012  
(v rámci obecně prospěšných služeb a jejich 
zhodnocení): 
 

 

Vzhledem ke vzniku společnosti dne 12. prosince 2012 nebyly k 31. prosinci 2012 uskutečněny 

žádné činnosti v rámci poskytování obecně prospěšných služeb. 
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Informace o lidských zdrojích: 
 

 

Společnost nemá žádného zaměstnance. Ve smluvním poměru ke společnosti je pouze ředitelka 

společnosti Ing. Martina Mařáková, která vykonává svou činnost na základě smlouvy o výkonu 

funkce ředitele. S ohledem na skutečnost, že společnost vznikla až dne 12. prosince 2012 a do 

konce roku již společnost nevykonávala žádnou činnost, tak v roce 2012 byla funkce ředitelky 

zastávána Ing. Martinou Mařákovou čestně bez poskytnuté odměny. 
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Finanční zpráva: 
 

 

Stav výnosů v členění podle zdrojů         0 Kč 

Stav fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni     0 Kč 

Stav majetku obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni     0 Kč 

Stav závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni     0 Kč 

Celkový objem nákladů vynaložených pro plnění obecně prospěšných služeb  0 Kč 

Celkový objem nákladů vynaložených na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti,  

vč. výše nákladů na odměnu ředitele a na odměny členů Správní rady 

 a členů Dozorčí rady           0 Kč 

 

Účetní závěrka 2012 → 
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MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 
Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně 

IČ: 29457891 

Tato výroční zpráva byla předložena ředitelkou společnosti Ing. Martinou Mařákovou 

k projednání ve Správní radě společnosti, která tuto výroční zprávu schválila dne 31. ledna 2013. 

Dozorčí rada přezkoumala tuto výroční zprávu dne 31. ledna 2013. 

 
 

 

………………………………. 

Ing. Martina Mařáková 
ředitelka společnosti 

 

 

………………………………. 

Ing. Roman Provazník 
předseda Správní rady 

 

 

………………………………. 

Ing. Petr Mudra 
předseda Dozorčí rady 

 


