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Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Liběšicích

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
Základní údaje
Název

: Škola obnovy venkova, o.p.s.

Používaná zkratka

:

ŠOV

Právní forma

:

Obecně prospěšná společnost

Sídlo

:

Liběšice, č.p. 6, 411 46

Spojení

:

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

Datum a místo registrace : 25. 5. 1999 v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu 0, vložce číslo 60
Identifikační čísla (IČ)

:

25 40 29 60

Bankovní spojení

:

ČSOB, a.s., pobočka Most, č. ú. 210110128/0300

Charakteristika a činnosti
U vzniku Školy obnovy venkova, o.p.s. v Ústeckém kraji stál v roce 1999 starosta obce
Libčeves Ing. Michal Pospíšil a dlouholetý propagátor rozvoje venkova Mgr. Bohuslav
Blažek. Zakladatelskou skupinu doplňovala vedle fyzických osob i osoba právnická a to NDZ
– družstevní záložna. Jejím hlavním cílem bylo působení v oblasti podpory rozvoje venkova
prioritně v rámci Ústeckého kraje, následně pak spolupracovat v této oblasti s relevantními
partnery i na úrovni mezinárodní. Obsahově vymezovala zakládací listina uvedený subjekt ve
dvou oblastech:
a) poskytování poradenství, konzultací a informací týkajících se Programu rozvoje venkova,
b) pořádání tématicky zaměřených národních i mezinárodních konferencí, seminářů a
výstav.
Kromě těchto oblastí se v letech 1999-2002 Škola obnovy venkova,o.p.s. (dále jen ŠOV)
zabývala problematikou venkova i prostřednictvím publikační činnosti.
Reflexe vývoje a potřeb přinesla v roce 2005 rozšíření aktivit společnosti, které je v současné
době možné definovat takto:
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Podpora obnovy venkova v České republice s prioritním zaměřením na oblast venkova
Ústeckého kraje (spolupráce s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov
v Litoměřicích, Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje).



Navázání kontaktů s organizacemi obdobného zaměření, zejména Celostátní sítí pro
rozvoj zemědělství a venkova, Krajským sdružením Místních akčních skupin apod. a
aktivní zapojení do těchto struktur.



Poskytování poradenství, konzultací a informací týkajících se obnovy a rozvoje
venkova pro všechny účastníky venkovského života a zpracování jejich rozvojových
projektů.



Pořádání tématicky zaměřených akcí , seminářů s odbornou i obecnou tématikou
spojenou s rozvojem venkova, vzdělávacích akcí, s doplňkovou činností v podobě
zpracování menších tématických publikací.



Tvorbu podmínek pro sdružování lidských, materiálních a finančních zdrojů venkova
nezbytných pro jeho rozvoj.



Vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru na venkově.

Pracovní tým ŠOV se z největší části věnuje zpracování a případně následné administraci
rozvojových projektů externích zadavatelů, tj. obcí, měst, podnikatelských subjektů i neziskových
organizací, podílí se na tvorbě odborných studií, vytváří projekty pro vlastní aktivity. Má
zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace na projekty jak z krajských, národních, tak i
evropských fondů.

Orgány společnosti
Obsazení statutárních orgánů společnosti v roce 2009:
Správní rada

Dozorčí rada

Libor Kudrna, Most

Bc. Zdeněk Tarant, Most

Alena Knobová, Liběšice

PaedDr. Jiří Roth, Chomutov

Vladimír Valeš, Žatec

Václav Tyl, Vědomice

Ing. Manfred Hellmich, Litvínov
Ing. Magdalena Hunčová, PhD., Ústí nad
Labem
Jan Bartoň, Staňkovice
V souvislosti s interními dokumenty společnosti je nutno poznamenat, že uvedení členové
orgánů ve většině přesahují v hodnoceném roce svá funkční období. Kromě toho někteří
vyjádřili úmysl ukončit svou činnost. Úkolem následujícího období tedy bude personální
obměna obou orgánů a jejich aktivizace.
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Smluvní partneři
o

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (spolupráce a pomoc na úrovni
materiálně technické a projektové)

o

Krajská agrární komora Ústeckého kraje (využívání informačního systému KIS)

o

Sdružení Západní Krušnohoří (MAS)

o

Mikroregion Žatecko (vzdělávání)

o

Místní akční skupina České středohoří (strategické dokumenty a činnost v orgánech)

o

Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje (partnerství v rámci pořádaných akcí a
tvorbě projektů)

Zpráva o činnosti v roce 2009
Stejně jako v předcházejícím roce byla jednou z činností ŠOV spolupráce s Místní akční
skupinou České středohoří. Na základě přidělených dotačních prostředků na realizaci
Strategického plánu Leader (SPL) byla prohloubena odborná spolupráce v oblasti realizace
procesů zahrnutých do SPL, současně pokračovala činnost vyplývající z aktivní práce
zaměstnanců MAS v jejích orgánech, kterou lze definovat jako poradenskou a informační.
V první polovině roku 2009 byl ukončen vzdělávací projekt „Interaktivní vzdělávání
venkovských kurátorů“. Projektu se zúčastnilo celkem 43 osob, kromě 120 výukových hodin
včetně praktického nácviku v rámci projektu vznikly tyto materiály:


Sborník projektových námětů v nákladu 50 ks.



Internetový diskusní portál.



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



120 výtisků tématických výukových materiálů pro účastníky modulů.



CD nosiče v nákladu 50.

Pro velice kladné hodnocení ze strany účastníků vzdělávacího kurzu (zejména starostů
litoměřického regionu), se ŠOV obrátila s nabídkou realizace obdobného projektu na vybrané
představitele Lounska a Žatecka, kde ale nenašla předpokládanou odezvu a to zejména
z důvodu spolupráce v oblasti vzdělávání s MAS Vladař a samostatných projektových aktivit
tamního mikroregionu.
Na základě výzvy předložit náměty pro Akční plán Celonárodní sítě pro rozvoj zemědělství a
venkova (CSV) ze strany Krajské agentury CSV v Litoměřicích, připravila ŠOV 6 námětů
malých vzdělávacích projektů s odborným zaměřením. Byly vypracovány s předpokladem

3

¨
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009

finanční podpory v rámci CSV. S Ing. I. Mrázovou z Krajské agentury pro zemědělství a
venkov v Litoměřicích, která je koordinátorem aktivit CSV v Ústeckém kraji, byly kromě
zmíněných projektů, projednány i možnosti prezentace služeb ŠOV o.p.s. na veřejně
dostupných portálech obhospodařovaných právě Krajskou agenturou a pro tento účel
zaslány potřebné podkladové materiály. V důsledku krácení podpůrných prostředků pro tyto
aktivity ze strany Ministerstva zemědělství (ve vazbě na ekonomickou krizi) byly ale
následně všechny návrhy přesunuty do roku 2010.
Na základě smlouvy, uzavřené s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s.,
dne 12.5.2009 na administraci projektu „Rehabilitace Biskupského gymnázia v Krupce –
I.etapa – Dokončení rekonstrukce základní školy“, vykonávala ŠOV do konce roku
administrativní úkony v souladu s uzavřenou smlouvou.
Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s. zpracovala ŠOV
publikaci s názvem „Evropské dotace pro české podnikatele v zemědělství, lesnictví a
potravinářství“ a to v elektronické verzi. Obsahově představovala čtivou formou předložené
metodické pokyny k postupu při předkládání žádostí o dotace z uvedených oblastí.
V červnu 2009 ŠOV zpracovala „Socioekonomickou studii – Soubor staveb Revitalizace
kláštera Osek“ za účelem podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu
pro Českou kongregaci Nejčistšího srdce Mariina Řádu cisterciáků.
Dále ŠOV zahájila spolupráci s obcí Petrovice a Petrovickým spolkem pro obnovu a
zachování tradic činným v MAS Labské skály. Pro tuto destinaci byly zpracovány 3 žádosti o
dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. – LEADER. Všechny 3
projekty byly úspěšné a obdržely dotaci. Na konci roku 2009 byla vyhlášena 2. výzva MAS
České středohoří k předkládání žádostí o dotaci z PRV, prioritní osy IV. – LEADER. ŠOV
zpracovala celkem 3 žádosti o dotaci s tím, že příslušné projekty mají být předloženy
k hodnocení začátkem roku 2010.
Významnou aktivitou bylo navázání spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého
kraje, která vyústila ve zpracování Rámcové smlouvy o spolupráci s tímto subjektem.
Smlouva vymezila několik oblastí, ve kterých se aktivity ŠOV o.p.s. a SPOV ÚK vzájemně
prolínají. Konkrétní forma vzájemné podpory bude specifikována vždy pro jednotlivé akce ve
vazbě na jejich charakteristiku. Bezodkladně však fungovala vzájemná výměna informací o
činnosti obou partnerů.
Do Programu ekologické výchovy Ústeckého kraje byl zpracován projekt s názvem
„Zeptejme se dětí, jak se třídí smetí“. Následně poskytnutá podpora ze strany ÚK a
minimální časový prostor k jeho realizaci vedly k odstoupení ŠOV od realizace projektu. Na
další předložený projekt s názvem „Venkovské fórum“ (projekt zaměřený na envitronmentální
tématiku) prostředky programu schváleny nebyly. Ekonomické podmínky ŠOV v takovýchto
případech nedovolují projekty realizovat.
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Ve dnech 11. až 13. listopadu 2009 se L. Kudrna zúčastnil celostátního setkání škol obnovy
venkova v Klenčí pod Čerchovem. V diskusi s panem Ing. arch. J. Florianem bylo
doporučeno, aby bylo příští setkání v Ústeckém kraji. Na jeho přípravě se bude ŠOV dle
požadavků hlavních pořadatelů podílet.

Technické, organizační a personální záležitosti
V průběhu roku 2009 došlo k aktualizaci interních dokumentů společnosti, které se zabývají
personálními otázkami, zejména ve smyslu úpravy ustanovení vymezujících práva a
povinnosti zaměstnanců. Je zde zakotven i rozsah zodpovědnosti a povinností předsedy
správní rady, a to vzhledem k tomu, že společnost nemá obsazenu funkci ředitele.
Důsledkem navázání užšího kontaktu se Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje,
byla nabídka doplnit dozorčí radu ŠOV směrována právě na předsedu SPOV ÚK, pana
Václava Tyla. Neformálně jím byla činnost ŠOV zejména ve druhé polovině roku 2008
sledována. Oficiální podobu dala této spolupráci následná volba za člena dozorčí rady.
Rozhodnutím zakladatele společnosti s účinností od 1.6.2009 byl p. Václav Tyl jmenován
novým členem dozorčí rady a ve své funkci tak nahradil předchozího člena Ing. Tomáše
Vacenovského (odstoupení s účinností od 1.1.2009).
Činnost ŠOV v roce 2009 se opět částečně opírala o technickou vybavenost Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., a to v souladu s Mandátní smlouvou, která byla
v roce 2006 mezi oběma organizacemi uzavřena. Především se jednalo o pronájem vozidel
a možnost využívat barevnou tiskárnu.

Rozvoj partnerství a kontaktů
Nadále jsou aktivně realizována partnerství, v rámci nichž se ŠOV angažovala jako
koordinátor, organizátor akcí a poradce při zpracovávání projektových žádostí. ŠOV je od
ledna 2008 členem SPOV, od roku 2009 pak aktivním členem a partnerem SPOV ÚK (jak
bylo výše zmíněno). Novou aktivitou Ministerstva zemědělství ČR bylo v roce 2009 zahájení
činnosti Celostátní sítě pro venkov. ŠOV se stala nejen její součástí, ale také od počátku
tím, kdo aktivně vstoupil do tvorby Akčního plánu na rok 2009 této organizace v podobě již
zmíněných projektových záměrů. Otevřena zatím zůstává otázka účasti ŠOV v tzv.
odborných skupinách, které vznikají v návaznosti na řešení plošných problémů z oblasti
venkova a tématicky jsou úzce specifikované. S ohledem na svoje zaměření vyjádřila ŠOV
svůj zájem o spolupráci v rámci odborné skupiny zaměřené na vzdělávání aktérů
venkovského života, do konce roku 2009 ale nebyla tato skupina oficiálně vytvořena.
Výhled do další budoucnosti společnosti by měl být zaměřen na realizaci veřejně
prospěšných projektů, vzdělávacích seminářů na téma financování místních a regionálních
projektů, přípravu a zpracování projektů do dotačních titulů s přihlédnutím zejména
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k Programu rozvoje venkova, navázání kontaktů a spolupráce např. s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze, pobočkou v Litoměřicích, Asociací soukromých zemědělců na Lounsku,
s dalšími MAS ústeckého regionu, obdobně zaměřenými poradenskými společnostmi,
Úřadem práce v Mostě apod. V neposlední řadě by mělo být náplní ŠOV hledání cesty
k rozvoji dalších partnerství i v podobě zapojení do mezinárodních projektů jiných subjektů.
V roce 2009 došlo k získání cenných kontaktů, které představují potenciál pro budoucí rozvoj
ŠOV o.p.s. Je třeba ale poznamenat, že budování pozice ŠOV v rámci kraje i dalších
systémů, je dlouhodobou záležitostí.

Hospodaření v roce 2009
Hospodaření společnosti v roce 2009 nutno charakterizovat jako ztrátové. Přehled o jednotlivých
účetních položkách udává výkaz zisků a ztrát převzatý z daňového přiznání k dani z příjmů
právnických osob ŠOV za rok 2009 vypracované účetní společnosti paní Romanou Vernarovou.
Důvodem nepříznivého ekonomického vývoje je celkové zvýšení nákladů. Nejvýraznější položku
tvoří navýšený pronájem kanceláří ŠOV ze strany Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a. s.
v Mostě. Ve vazbě na navýšení cen pohonných hmot zvýšila RRA a.s. i nájem služebních vozidel,
která jsou na základě mandátní smlouvy užívána i pracovníky ŠOV. Poslední navýšenou částkou
jsou poplatky za telefon. Obě posledně jmenované položky jsou zapřičiněny zvýšenou potřebou
komunikace mezi našimi partnery.
Náklady společnosti v roce 2009 dosáhly výše 1,107.000,- Kč, příjmy pak 651.000,- Kč.
Rozdíl nákladů a výnosů činí 456.000,- Kč. Předloženo bylo daňové přiznání, v němž si
společnost nevyměřila daňovou povinnost (v souladu s § 20 zákona 586/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a doplňků). Tyto schodky v likviditě však byly překonány díky
nakumulovanému finančnímu kapitálu z předchozích obdobích. Údaje o hospodaření
společnosti v roce 2009 shrnuje tabulka výkazu zisků a ztrát:

Skutečnost v běžném účetní období
Označení

Název ukazatele
Sledovaném

Minulém

Spotřebované nákupy

21

5

II.

Služby celkem

208

161

III.

Osobní náklady celkem

874

803

IV.

Daně a poplatky celkem

0

0

V.

Ostatní náklady celkem

4

4

1107

973

A
I.

NÁKLADY

Náklady celkem
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Skutečnost v běžném účetní období
Označení

Název ukazatele
Sledovaném

Minulém

651

610

B.

VÝNOSY

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

IV.

Ostatní výnosy celkem

0

12

VI.

Přijaté příspěvky celkem

0

0

Výnosy celkem

651

622

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-456

-351

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění

-456

-351

V rozvážném účtu k 31. 12. 2009 dosáhla výše aktiv i pasiv výše 919 tis Kč.

Slovo na závěr
Pozitivní vývoj společnosti je možné spatřovat v upevnění vztahů se stávajícími partnery a
rozšíření jejich počtu. Význam může mít do budoucna zejména navázání aktivní spolupráce
s CSV a Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje. Kladně lze hodnotit prohloubení
vazeb na představitele obcí a měst Litoměřicka, které se projevilo i navýšením počtu žádostí
o poradenskou a projektovou činnost.
Negativem stále zůstává nedostatečná územní působnost ŠOV v rámci Ústeckého kraje,
zejména v oblasti Lounska a Žatecka a zatím nevyužité možnosti spolupráce s obdobnými
organizacemi. Jednou z možných cest ke změně je kromě aktivizace členů našich orgánů
působících v uvedeném území i zvýšení propagační činnosti ŠOV.
Celkově lze hodnotit stav ve srovnání s rokem 2008 jako „mírně pokročilý“ v oblasti vztahů a
partnerství, ekonomickou situaci je ale třeba považovat za závažnou.
V Liběšicích dne 25. června 2010

………………………………….
Bc. Libor Kudrna
předseda správní rady
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