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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
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 v roce 2010
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.
Reflexe poptávky a potřeb po službách přinesla v roce 2010 (zejména v závěru roku)
rozšíření aktivit společnosti, které je v současné době možné definovat takto:


Podpora obnovy venkova v České republice s prioritním zaměřením na oblast venkova
Ústeckého kraje (spolupráce s MAS Cínovecko v rámci mezinárodního projektu
„Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim
naslouchejme“, smlouva o poskytování služeb byla podepsána 7. 6. 2010).
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Navázání kontaktů s Centrem pro regionální rozvoj ČR a pověření zpracováním
databáze vyhlášených dotačních titulů v ČR. V roce 2011 potom pokračování na
průběžné aktualizaci dat Regionálního informačního servisu (RIS) ve spolupráci s ČARA.



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 aktivní lektorskou činností (např.
tématický seminář pro Ministerstvo zemědělství ČR, školení žadatelů MAS ČS,
školení na téma občanský potenciál pro Obec Staňkovice, lektorské zajištění
školení „Projektový manažer“ v Asista, s.r.o. v Chomutově.



Vytváření koncepčních strategických dokumentů (např. v rámci projektu z
iniciativy Cíl3/Ziel3 pro Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
ŠOV o. p. s. zpracovala analytickou studii o práci s mládeží a zabezpečení rodin v ČR a
Sasku.



Odborné a technické zabezpečení Celostátního setkání škol obnovy venkova v říjnu
2011 ve spolupráci s Obcí Liběšice.



Projektová příprava v rámci PRV (např. pro Město Úštěk a obec Petrovice).



Dohled nad realizací projektu „Rehabilitace Biskupského gymnázia v Krupce – I.etapa –
Dokončení rekonstrukce základní školy“ (pro RRA ÚK).



Poradenství při výběrových řízení a tvorbě zadávacích dokumentací (zejm. pro RRA ÚK).



Vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru na venkově.



Metodická podpora pro MAS ČS při evaluaci projektů.

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.
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Orgány společnosti
Obsazení statutárních orgánů společnosti od roce 2010:
Do 24.11.2010
Správní rada

Dozorčí rada

Ing. Manfred Hellmich

Jiří Roth

Jan Bartoň

Zdeněk Tarant

Libor Kudrna
Vladimír Valeš
Magdalena Hunčová
Od 24. 11. 2010
Správní rada

Dozorčí rada

Bc. Libor Kudrna,

Ing. Martin Merker

Ing. Jiří Polívka

Ing. Michal Tarant

Ing. Bohumil Bocian

Ing. Bořek Valvoda

Významní partneři v roce 2010
o

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

o

Obec Staňkovice

o

Obec Liběšice

o

Mikroregion Žatecko (vzdělávání)

o

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

o

Místní akční skupina SERVISO

o

Místní akční skupina Cínovecko

o

Místní akční skupina Vladař

o

Centrum pro regionální rozvoj ČR

o

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace
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Technické, organizační a personální záležitosti
Pracovní tým ŠOV v závěru roku 2010 prošel výraznou změnou v závěru roku 2010. K 1. 12.
2010 byl jmenován ředitel společnosti. Stávající dva kmenoví zaměstnanci ukončili pracovní
poměr dohodou v prosinci 2010, bylo vyplaceno odstupné.
Činnost ŠOV v roce 2010 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.

Rozvoj partnerství a kontaktů
Kromě výše uvedených klíčových partnerů pro rok 2010 se rýsuje i spolupráce s MAS
Naděje pro Mostecko a MAS Vladař, která vyžaduje metodickou podporu v přípravě
koncepčních dokumentů a zpracování vnitřních procesů.

Hospodaření v roce 2010
Hospodaření společnosti v roce 2010 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 2010 vypracované účetní společnosti paní Romanou Vernarovou.
Důvodem nepříznivého ekonomického vývoje je celkové zvýšení nákladů a celková neefektivnost
vynaložených nákladů. Nejvýraznější položku tvoří navýšený pronájem kanceláří ŠOV ze strany
Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a. s. v Mostě. V roce 2011 se proto plánuje ušetřit na
mzdových prostředcích formou outsourcingu a ukončením pronájmu velké kanceláře výměnou za
menší.
Náklady společnosti v roce 2010 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 2010 shrnuje tabulka výkazu zisků a ztrát:
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Skutečnost v běžném účetní období
Název ukazatele

Označení

Sledovaném

Minulém

Spotřebované nákupy

25

21

II.

Služby celkem

321

208

III.

Osobní náklady celkem

1149

874

IV.

Daně a poplatky celkem

0

0

V.

Ostatní náklady celkem

5

4

1 500

1 107

A
I.

NÁKLADY

Náklady celkem

Skutečnost v běžném účetní období
Označení

Název ukazatele
Sledovaném

Minulém

B.

VÝNOSY

1 210

651

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

1 209

651

IV.

Ostatní výnosy celkem

1

0

VI.

Přijaté příspěvky celkem

0

0

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-290

-456

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění

-290

-456

V rozvážném účtu k 31. 12. 2010 dosáhla výše aktiv i pasiv výše 919 tis. Kč.
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Slovo na závěr
Pozitivní vývoj společnosti je možné spatřovat v upevnění vztahů se stávajícími partnery a
rozšíření jejich počtu. Podařilo se oproti minulému roku zdvojnásobit celkový objem příjmů.
Ztráta tohoto roku proto nebyla tak výrazná jako v minulém roce. V závěru roku byl, pokud se
hospodaření týká, zaznamenán nárůst ekonomické aktivity, který zajistil pokrytí výdajů
spojených s odstupným odcházejících zaměstnanců. Jmenování ředitele společnosti
zkušeným manažerem, který bude na existenci společnosti primárně interesován, bylo přijato
jako opatření pro udržení společnosti.
V Liběšicích dne 21. června 2011

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