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Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Lib šicích

VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007
Základní údaje
Název

: Škola obnovy venkova, o.p.s.

Používaná zkratka

:

ŠOV

Právní forma

:

Obecn prosp šná spole nost

Sídlo

:

Lib šice, .p. 6, 411 46

Spojení

:

Tel.: 476 206 538
E-mail: kudrna@rra.cz

Datum a místo registrace : 25. 5. 1999 v rejst íku obecn prosp šných spole ností vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu 0, vložce íslo 60
Identifika ní ísla (I )

:

Bankovní spojení

:

25 40 29 60
SOB, a.s., pobo ka Most, . ú. 210110128/0300

Charakteristika a innosti
ŠOV byla založena v roce 1997 starostou obce Lib eves Ing. Michalem Pospíšilem a Mgr.
Bohuslavem Blažkem. V období let 1997 – 2002 byla zam ena p edevším na vzd lávání tzv.
regionálních kurátor , po ádání konferencí a seminá (do konce roku 2002 se poda ilo
zorganizovat p es 30 seminá na nejr zn jší aktuální témata). Další náplní innosti bylo
vydávání skript a publikací zabývajících se problematikou venkova.
Od roku 2005 bylo zam ení spole nosti rozší eno na další rozvojové aktivity. Sou asné poslání
a dlouhodobé cíle spole nosti jsou definovány následovn :
•

Podpora obnovy venkova v

•

Vyhledávání
zahrani í.

•

Poskytování poradenství, konzultací a informací týkajících se obnovy a rozvoje
venkova.

•

Po ádání tématicky zam ených národních a mezinárodních konferencí, seminá
a výstav, vzd lávacích, výchovných a spole enských akcí.

eské republice s d razem na innost v Ústeckém kraji.

spolupracujících

organizací

s podobným

zam ením

v tuzemsku

a
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•

Služby zam ené na rozvoj, podporu a mobilizace venkovské spole nosti a spolkového
života, sdružování lidských, materiálních a finan ních zdroj nezbytných pro jeho rozvoj.

•

Vytvá ení partnerství ve ejného a soukromého sektoru na venkov .

Tým lektor a zam stnanc ŠOV je schopen vypracovat projekty pro rozvoj vesnic a
venkovských mikroregion . Má zkušenosti s projekty v rámci p edvstupních fond EU SAPARD.
Nezisková organizace ŠOV je otev ena každému, kdo chce být užite ný svému místu.

Orgány spole nosti
Statutárním orgánem je šesti lenná správní rada - v roce 2007 byla ve složení:
Libor Kudrna, Most
Alena Knobová, Lib šice
Vladimír Valeš, Žatec
Ing. Manfred Hellmich, MBA, Litvínov
Ing. Magdalena Hun ová, PhD., Ústí nad Labem
Jan Barto
Dozor ím orgánem je t í lenná dozor í rada – v roce 2007 byla ve složení:
Bc. Zden k Tarant, Most
PaedDr. Ji í Roth, Chomutov
Ing. Tomáš Vacenovský

Smluvní partne i
o
o
o
o

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Krajská agrární komora Ústeckého kraje
Sdružení Západní Krušnoho í
Mikroregion Žatecko

Zpráva o innosti v roce 2007
innost ŠOV v roce 2007 mohla být zajiš ována díky významné materiální, technické a
finan ní podpo e Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., a to v souladu
s Mandátní smlouvou, která byla v roce 2006 mezi ob mi organizacemi uzav ena.
Celkový stav zam stnanc v roce 2007 dosáhl stavu 3,8 zam stnanc (v p epo tu).
Hlavním zdrojem pro innost byly zakázka spole nosti Berufliche Fortbildunszentren der
Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH, organiza ní složka. P edm tem
spolupráce bylo poradenství a zajiš ování odborných vzd lávacích modul a další technické
a metodické pomoci pro ú ely projektu Najdi si práci v Ústeckém kraji. Cílovou skupinou byly
uchaze i o zam stnání z okres Louny, Teplice a Litom ice. Díky této zakázce získala ŠOV
velmi cenné kontakty na kvalifikované lektory. ŠOV se podílela i na publicit projektu.

2

¨
Výro ní zpráva obecn prosp šné spole nosti za rok 2006

Další neformální spolupráce byla rozvinuta s Místní ak ní skupinou eské st edoho í a
Místní ak ní skupinou Západní Krušnoho í, kdy spole n ešili otázky spojené s pilotáží
LEADER R v záv ru roku 2007.
Byla p ijata zam stnankyn , která sv j pracovní pom r v po átku roku 2008 ukon ila.
V roce 2007 došlo ke zm n osob ve správní rad . Mgr. Jan Ku era na vlastní žádost
rezignoval na funkci p edsedy správní rady. Správní radou byl zvolen nový len Bc. Libor
Kudrna. Je lenem správní rady a zárove jejím p edsedou od 2. íjna 2007.
Správní rada se setkala v roce 2007 dvakrát. Dozor í rada jednou.

Hospoda ení v roce 2007
Hospoda ení spole nosti v roce 2007 lze charakterizovat jako ziskové. P ehled o jednotlivých
ú etních položkách udává výkaz zisk a ztrát p evzatý z da ového p iznání k dani z p íjm
právnických osob ŠOV za rok 2007 vypracované ú etní spole nosti paní Romanou Vernarovou.
Náklady spole nosti v roce 2007 dosáhly výše 1 927 tis. K , p íjmy pak 2 114 K . Rozdíl
výnos a náklad iní 187 tis. K . P edloženo bylo da ové p iznání, v n mž si spole nost
nevym ila da ovou povinnost (v souladu s § 20 zákona 586/1992 Sb. Ve zn ní pozd jších
p edpis a dopl k ).
Finan ní situace spole nosti byla v pr b hu roku komplikována opožd nými platbami
objednatel díla. Tyto schodky v likvidit však byly p ekonány díky nakumulovanému
finan nímu kapitálu z lo ského roku.
Údaje o hospoda ení spole nosti v roce 2007 shrnuje tabulka výkazu zisk a ztrát:
Skute nost v b žném ú etní období
Ozna ení

A
I.

Název ukazatele
Sledovaném

Minulém

121

0

1 145

391

NÁKLADY
Spot ebované nákupy

II.

Služby celkem

III.

Osobní náklady celkem

659

111

IV.

Dan a poplatky celkem

0

1

V.

Ostatní náklady celkem

2

0

1927

503

2114

1525

Náklady celkem
B.

VÝNOSY

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
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Skute nost v b žném ú etní období
VI.

P ijaté p ísp vky celkem

29

10

Výnosy celkem

2114

1032

C.

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním

2114

1032

D.

VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ po zdan ní

-61

784

V rozvážném ú tu k 31. 12. 2007 dosáhla výše aktiv i pasiv výše tis K 1964. Což nep ímo
sv d í o nár stu aktivit a rozvoji spole nosti oproti minulému období, kdy rozvaha dosáhla
výše 1514.

Záv r
innost ŠOV v roce 2007 mohla být zajiš ována díky významné zakázce pro spole nost
BFZ, org. slož.
Nadále jsou aktivn realizována partnerství, v rámci nichž se ŠOV angažovala jako
koordinátor, organizátor akcí a poradce p i zpracovávání projektových žádostí.
Kladný hospodá ský výsledek umož uje realizovat investice do posílení personálního a
p ípadn i materiálního zázemí. Jako efektivní je hodnocena spolupráce s Regionální
rozvojovou agenturou Ústeckého kraje.
Výhled do další budoucnosti spole nosti by m l být zam en na realizaci ve ejn
prosp šných projekt , která posílí vnit ní kapacity spole nosti. V roce 2007 došlo k získání
cenných kontakt , které p edstavují potenciál pro spole nou tvorbu projekt .
Velkým zdrojem rozvoje vazeb a innosti ŠOV je navázaná spolupráce s místními ak ními
skupinami p i p íprav , realizaci a administraci projekt financovaných z iniciativy LEADER+
a jiných zdroj Evropského spole enství.

V Most dne 25. ervna 2008

………………………………….
Bc. Libor Kudrna
p edseda správní rady
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