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

VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

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.

eské republice s d razem na innost v Ústeckém kraji.

spolupracujících

organizací

s podobným

zam ením

v tuzemsku

a
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•

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.

•

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 zam stnanc ŠOV je schopen vypracovat projekty a strategie pro rozvoj vesnic
a venkovských mikroregion . Má zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace na projekty jak
z krajských, národních, tak i evropských fond . 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 2008 byla ve složení:
Libor Kudrna, Most
Alena Knobová, Lib šice
Vladimír Valeš, Žatec
Ing. Manfred Hellmich, Litvínov
Ing. Magdalena Hun ová, PhD., Ústí nad Labem
Jan Barto , Sta kovice
Dozor ím orgánem je t í lenná dozor í rada – v roce 2008 byla ve složení:
Bc. Zden k Tarant, Most
PaedDr. Ji í Roth, Chomutov
Ing. Tomáš Vacenovský, Ústí nad Labem

Smluvní partne i
o
o
o
o
o

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Krajská agrární komora Ústeckého kraje
Sdružení Západní Krušnoho í
Mikroregion Žatecko
Místní ak ní skupina eské st edoho í
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Zpráva o innosti v roce 2008
Poradenství „Najdi si práci v Ústeckém kraji“
V první polovin roku 2008 probíhaly záv re né aktivity národního projektu „Najdi si práci
v Ústeckém kraji“, jehož realizátorem byla spole nost Berufliche Fortbildunszentren der
Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH, organiza ní složka. Naše spole nost
v roce 2007 vyhrála výb rové ízení na technickou a metodickou pomoc související
s realizací projektu. P edm tem spolupráce bylo poradenství a zajiš ování odborných
vzd lávacích modul a další technické a metodické pomoci pro ú ely projektu, který probíhal
od 01/2007 do 07/2008. Cílovou skupinou byli 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 také podílela na publicit projektu.
Strategický plán LEADER MAS

S

V kv tnu 2008 byla podepsána partnerská smlouva
o dlouhodobé spolupráci s Místní ak ní skupinou
eské st edoho í. MAS S oslovila naší spole nost
jako poradce p i zpracování Strategického plánu
LEADER pro MAS S.
Strategický plán LEADER poté usp l v žádosti o
dotaci z Programu rozvoje venkova a (údajn ) byl
Jednání p i zpracování strategického
plánu MAS eské st edoho í
ohodnocen jako druhý nejlepší z celé R. ŠOV se
tak dostala do p ímého kontaktu s pracovníky SZIF v Praze a dalšími významnými aktéry
z Národní sít MAS (nap . Dr. Sušanka, Ing. Tywoniaková, Ing. Onderek). Cenná je
zkušenost s obcemi MAS eské st edoho í, kde se spole nost pomalu dostává do pov domí
starost , kte í vyjad ují spole nosti svou podporu.
Interaktivní vzd lávání venkovských kurátor
V ádném výb rovém ízení získala spole nost zakázku na komplexní realizaci vzd lávacího
projektu
„Interaktivní
vzd lávání
!"
#
venkovských
kurátor “.
Úsp šným
žadatelem o finan ní podporu projektu
z Programu rozvoje venkova byla obec
Lib šice na Litom icku. Kurs složený ze
šesti tématických modul
a dále
zahajovacího
(motiva ního)
a
záv re ného
(hodnotícího)
modulu
probíhal od zá í 2008 do dubna 2009.
Kurs byl zam en na tzv. kurátory
venkova, tedy osoby se zájmem o rozvoj
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p edevším své vesnice, v niž žijí, proto se také neorientoval na specifickou skupinu
ú astník . Projekt byl ur en pro široké spektrum zájemc . Spole nost v novala velké úsilí
náboru ú astník za využití r zných opat ení publicity (setkání se starosty, studenty FSE
UJEP apod. ší ení pomocí emailu apod., sp átelených organizací). Nejv tší zájem však byl
zaznamenán z ad zástupc ve ejné správy. Své zástupce v menšin však m ly i neziskové
organizace a fyzické osoby, které se aktivn zapojují do innosti obcí nebo na venkov
p sobících organizací. Náro ná obsahová nápl zahrnovala teoretický náhled do praktických
stránek života na venkov ze všech možných úhl pohled . Výukové bloky dopl ovali sami
ú astníci zejména prost ednictvím tématických dialog zahrnujících pojmenování spole ných
problém a praktických návrh na jejich ešení v etn vým ny již získaných zkušeností.
ešeny byly p edevším otázky spojené s územním plánováním, vzhled a urbanismus
venkovských sídel, dot ena byla ekonomická role venkova, pojednávalo se o národních i
evropských dota ních titulech, ízení projekt , prakticky probíhalo zpracování projektových
zám r . Zapomenuto nebylo ani na ekologické zem d lství a adu dalších témat.
Od íjna lo ského roku do poloviny února 2009 prošlo vzd lávacím projektem celkem 43
ú astník . Pro realizátora projektu p edstavovala tato bohatá vým na názor cenné motivy
pro další nasm rování innosti, v etn po ádání vzd lávacích a informa ních akcí,
v neposlední ad pak praktické zkušenosti znamenaly i aktuální obohacení lektorského
týmu.
Krom 120 výukových hodin v etn
materiály:

praktického nácviku v rámci projektu vznikly tyto

•

Sborník projektových nám t v nákladu 50 ks.

•

Internetový diskusní portál.

•

Brožura s výtahem z výukových modul , v nákladu 100 ks.

•

120 výtisk tématických výukových materiál pro ú astníky modul .

•

CD nosi e v nákladu 50 ks.

Technická, organiza ní a personální organizace
Dne 1.7.2008 byla p ijata nová zam stnankyn Mgr. Alena Šnýdlová. Celkový stav
zam stnanc v roce 2008 dosáhl stavu 3,4 zam stnanc (v p epo tu).
Personalistika spole nosti byla up esn na interními sm rnicemi, které vymezují práva a
povinnosti zam stnanc . Je zde ukotven i rozsah zodpov dnosti a povinností p edsedy
správní rady, a to vzhledem k tomu, že spole nost nemá obsazenu funkci editele.
Byla p ijata žádost o odstoupení z funkce
Vacenovský k 31.12.2008.

lena dozor í rady, kterou podal Ing. Tomáš
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Na základ navázání užšího kontaktu se Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje,
byla nabídka doplnit uvedený orgán sm rována na p edsedu SPOV ÚK, pana Václava Tyla.
Neformáln jím byla innost ŠOV zejména ve druhé polovin roku 2008 sledována. Oficiální
podobu dá této spolupráci dopln ní za lena dozor í rady p i jejím nejbližším zasedání.
innost ŠOV v roce 2008 se op t opírala o technickou vybavenost Regionální rozvojové
agentury Ústeckého kraje, a.s., a to v souladu s Mandátní smlouvou, která byla v roce 2006
mezi ob ma organizacemi uzav ena. P edevším se jednalo o pronájem vozidel a možnost
využívat barevnou tiskárnu. Samostatnost ŠOV v záležitosti
ernobílého tisku,
oboustranného kopírování a skenování dokument byla ešena po ízením vlastního
multifunk ního za ízení. Další investicí technického charakteru bylo po ízení p enosného
po íta e.

Rozvoj partnerství a kontakt
Nadále jsou aktivn realizována partnerství, v rámci nichž se ŠOV angažovala jako
koordinátor, organizátor akcí a poradce p i zpracovávání projektových žádostí. ŠOV je od
ledna 2008 lenem SPOV a uvažuje se o lenství v nov vznikající Celostátní síti pro
venkov, z izované Ministerstvem zem d lství R.
Výhled do další budoucnosti spole nosti by m l být zam en na realizaci ve ejn
prosp šných projekt , vzd lávacích seminá na téma financování místních a regionálních
projekt , p ípravu a zpracování projekt do dota ních titul s p ihlédnutím zejména
k Programu rozvoje venkova. Cílem bude úzká spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova
Ústeckého kraje, s Ústeckým krajem a jeho Výborem pro zem d lství, životní prost edí a
venkov a navázání kontakt a spolupráce nap . s eskou zem d lskou univerzitou v Praze,
pobo kou v Litom icích, Asociací soukromých zem d lc na Lounsku, Agenturami pro
zem d lství a venkov v rámci Ústeckého kraje, s dalšími obdobn
zam enými
poradenskými spole nostmi, Ú adem práce v Most apod.
V roce 2008 došlo k získání cenných kontakt , které p edstavují potenciál pro spole nou
tvorbu projekt .

Hospoda ení v roce 2008
Spole nost p edložila v ádném termínu da ové p iznání, v n mž si nevym ila da ovou
povinnost (v souladu s § 20 zákona 586/1992 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis a dopl k ).
Hospoda ení spole nosti bylo v roce 2008 ztrátové. Náklady dosáhly výše 973 tis. K , p íjmy
pak 622 tis. K . Rozdíl ve výši 351 tis. K je kryt z nakumulovaných prost edk za p edchozí
období. Stav likvidních prost edk (hotovost na ú tu + pokladna) k 31.12.2008 dosáhly výše
K 1 549 tis.
Údaje o hospoda ení spole nosti v roce 2008 shrnuje tabulka výkazu zisk a ztrát.

5

¨
Výro ní zpráva obecn prosp šné spole nosti za rok 2008

Výkaz zisku a ztráty 2008 (v tis. K )
Skute nost v b žném ú etní období
Ozna ení

Název ukazatele
Sledovaném

Minulém

5

121

A. NÁKLADY
I.

Spot ebované nákupy

II.

Služby celkem

161

1 145

III.

Osobní náklady celkem

803

659

IV.

Dan a poplatky celkem

0

0

V.

Ostatní náklady celkem

4

2

973

1927

Náklady celkem
B. VÝNOSY
I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

610

2114

IV.

Ostatní výnosy celkem

12

1

VI.

P ijaté p ísp vky celkem

0

29

622

2144

C. VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ P ED ZDAN NÍM

-351

187

D. VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ PO ZDAN NÍ

-351

-61

Výnosy celkem

Z ú etní rozvahy, která byla sestavena z údaj ú etnictví, je patrný p ehled majetku ŠOV
z hlediska jeho složení a zdroj financování v pen žním vyjád ení k 31. 12. 2008. Záv re né
ú etní sestavy byly zpracovány pod dohledem certifikovaného auditora Ing. Dagmary
Švecové, . osv d ení 1183. Sou asná ekonomická situace neohrožuje innost spole nosti.
Rozvaha za rok 2008 (v tis. K )
STAV
Ozna ení

Název ukazatele

k prvnímu dni
ú etního období

k poslednímu dni
ú etního období

1 964

1 338

410

79

AKTIVA
B.
v tom:

Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
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STAV
Ozna ení

Název ukazatele

III.Krátkodobý finan ní majetek celkem
IV. Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

k prvnímu dni
ú etního období

k poslednímu dni
ú etního období

1 549

1 194

5

5

1 964

1 338

1 428

1 077

427

1428

1 001

-351

PASIVA
A

Vlastní zdroje celkem

v tom:

I. Jm ní celkem
II. Výsledek hospoda ení

B.

Cizí zdroje celkem

536

261

v tom:

III. Krátkodobé závazky celkem

536

261

1 964

1 338

PASIVA CELKEM

Záv re né slovo p edsedy správní rady
„Vážení p átelé Školy obnovy venkova, o. p. s.!
Pozitivní stránkou roku 2008 je, že se spole nost p iblížila svými aktivitami svému p vodn
definovanému poslání a zam ení. Upevnila spolupráci s adou významných institucí
v Ústeckém kraji a navázala nové kontakty na klí ové osoby, kterým není osud venkova
lhostejný. Nový rok p inesl i novou politickou representaci kraje. Hejtmanka kraje, paní Jana
Va hová deklarovala na jednání s vedením ŠOV. a Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého
kraje podporu rozvoje venkova a zájem, aby ŠOV uplat ovala své služby p i napl ování
tohoto cíle.
Velký dík pat í p edevším ob tavým pracovnicím a lektor m, kte í v roce 2008 svým
p ístupem k pln ní úkol a výsledky rozší ili pov domí o spole nosti. Tento dík pat í i len m
orgán za jejich pomoc pro rozvoj spole nosti, zejména pat í dík panu dr. Rothovi, který je
nám oporou pro rozši ování dobrého jména spole nosti do chomutovského regionu.
Do dalšího roku naší spole nosti p eji mnoho úsp šných projekt .“

V Lib šicích dne 3. ervna 2009

Bc. Libor Kudrna v. r.
p edseda správní rady
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