Výroční zpráva
obecně prospěšné společnosti Castrum o.p.s.
za rok 2003
Sídlo společnosti:
IČ:

Hradská 818, Humpolec 396 01
251 67 987

Účel založení:
Obecně prospěšná společnost Castrum o.p.s. byla založena za účelem zajišťování těchto
obecně prospěšných činností:
a) péče o zachování a využití kulturního dědictví
b) ekologická a vlastivědná činnost
Společnost vznikla zápisem do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích dnem
14.října 1997.
Zakladatel společnosti:
Klub Augusta Sedláčka, pobočka Humpolec
Dohled:
Město Humpolec, zástupce Města Humpolec je v dozorčí radě společnosti.
Doplňkové činnosti společnosti v roce 2003:
a) pořádání kulturních akcí vzdělávacího i rekreativního charakteru
b) vydavatelsko-nakladatelská činnost v oblasti cestovního ruchu
c) průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
d) nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
e) výroba dekoračních a užitkových předmětů v režimu živnosti volné
Zdroje financování:
- hodnota vkladu zakladatele (1.000,-Kč)
- hodnota přijatých darů a dědictví
- vlastní fondy obecně prospěšné společnosti (zdroj z doplňkových činností)
- dotace
Za účelem pomoci zřícenině hradu Orlík nad Humpolcem společnost od roku 1998 tento
objekt spravuje na základě nájemní smlouvy s majitelem.Zajišťována je správa objektu,
návštěvnický provoz, a malá údržba. Společnost má dále za shodným účelem pronajat
pozemek od Města Humpolec v k.ú.Rozkoš u Humpolce pro parkování vozidel návštěvníků a
správy objektu.
Strukturální členění společnosti:
Orgány Castrum o.p.s. jsou: - správní rada
- dozorčí rada
Členy správní rady v roce 2003 byli:
ing.František Kocman, Masarykova 858, Humpolec
Mgr.Jaroslav Pinkas, Senožaty 83
Ing.Petra Klenerová, Na Petynce 141/110, Praha 6
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Členy dozorčí rady v roce 2003 byli:
Oldřich Vacek, Hradská 818, Humpolec
Mgr.Roman Brzoň, Okružní 1429, Humpolec
Marek Hanzlík, Lipnice nad Sázavou 12
Změny ve vedení společnosti v průběhu roku 2003 z důvodu zákonného ukončení volebního
období:
Správní rada (změna k 15.10.2003):
- odchází:
ing.František Kocman
nově zvolený člen a předseda správní rady: Mgr.Vladimír Staněk, Jiřická 1415, Humpolec
Dozorčí rada (změna k 15.10.2003):
- odchází:
Oldřich Vacek
nově zvolen: ing.Bedřich Stejskal, Vilémov 6
Změny zápisu v rejstříku o.p.s. provedeny k ............. 2004.

Práce společnosti v roce 2003:
Práce společnosti byla v roce 2003 zaměřena z velké části opět na zajištění malé údržby,
návštěvnického provozu, a kulturních akcí, na hradě Orlík nad Humpolcem. Dále společnost
zajišťovala pomoc při organizování stavebních prací na zřícenině tvrze Melechov u Ledče nad
Sázavou. Tamtéž prováděny v průběhu roku dobrovolníky pomocné práce při stavební
přípravě a archeologickém výzkumu.
Hrad Orlík byl pro turistickou veřejnost zpřístupněn dne 1.června, a uzavřen 28.září. Za toto
sledované období činila návštěvnost na hradě v oficiální otvírací době okolo 7.600 osob.
Mimo klasického návštěvnického provozu bylo na hradě uspořádáno několik kulturních pořadů
pro veřejnost. Dne 21.června proběhl country večer se skupinou SKALÁCI. Příjemný
podvečer přilákal 198 posluchačů. Kapela SKALÁCI patří již k tradičním pořadům na hradě,
těšící se pozornosti místních obyvatel.
Ve dnech 5.-6.července proběhl další ročník středověkých slavností nazvaných „Husité na
Orlíku, aneb pod jednou či pod obojí, husitů se každý bojí“. K vidění bylo umění šermířské,
divadelní, tanečnice, bramborové divadélko a rozliční řemeslníci. příjemnou náladu dotvářela
skupina historické hudby „CAMERATA“ z Humpolce, jakož i posezení u tradičného piva
Bernard a dobrý chléb z hradní pekárny. Hrad navštívilo cca 1.400 osob.
Již druhý ročník filmového festivalu byl zahájen dne 23.srpna zástupkyní hejtmana
pí.Mgr.Štěrbovou a starostou města Mgr.Jiřím Kučerou. Tento ročník bylo podpořen z fondů
MK ČR, Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, a Města Humpolec. Promítání se opět ujal pan Jiří
Čáslavský. Filmový festival byl pořádán ve dnech 23.-30.srpna pod názvem „Film a dějiny
2003 – Novověk“. Festival probíhal v humpoleckém kinu a na hradě Orlík. Večerní promítání
na Orlíku však přilákalo nejvíce návštěvníků. Součástí festivalu byl i tématický seminář
pořádaný za přítomnosti filmových tvůrců v Humpolci. Příjemné prostředí hradního areálu a
mnohé české historické filmy přilákaly na hrad cca tisíc návštěvníků. Filmový festival tak
citelně zasáhl do kulturního rozvoje našeho kraje a zapsal se do povědomí obyvatel.
Ke konci roku byly dále na hradě Orlík zajišťovány pomocné práce při záchranném
archeologickém výzkumu, a z rozpočtu společnosti hrazeny části nákladů na zahájené práce na
opravách objektu bašty dolního hradu.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2003

I.

ROZVAHA K 31.12.2003

Aktiva (v tis. Kč)

Stav k 1.1.

Výrobky
Zboží
Pohledávky
Peníze
Bankovní účty
Aktiva celkem
Pasiva (v tis. Kč)

Stav k 31.12.

1
6
0
1
196
204

1
18
0
0
228
247

Stav k 1.1.

Vlastní jmění
Fondy
Hospodářský výsledek
Účet zisků a ztrát
Závazky z obch.styku
Pasiva celkem

Stav k 31.12.

1
160
43
x
0
204

1
203
x
40
3
247

II. ÚČET ZISKŮ A ZTRÁT K 31.12.2003
Náklady (v tis. Kč)

Hlavní čin.

Hospodář. čin.

Správní čin. Celkem

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Manka a škody
Jiné ostatní náklady

21
2
0
0
33
0
0
0
3

15
2
20
0
86
48
13
0
2

1
0
0
0
0
0
0
0
3

37
4
20
0
119
48
13
0
8

Náklady celkem

59

186

4

249

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zásob výr.
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace

0
0
0
0
0
0
0

0
125
27
0
0
36
99

0
0
0
0
2
0
0

0
125
27
0
2
36
99

Výnosy celkem

0

287

2

289

-59

101

-2

40

Výnosy (v tis. Kč)

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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III.

PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ DLE ZDROJŮ

Výnosy (v tis. Kč)
A. Dary
- dary fyzických osob (nad rámec vstupného)
B. Vlastní fondy
- pořádání kulturních akcí a průvodcovská činnost
- prodej zboží nakoupeného a vyrobeného
- podnájem

-

C. Dotace
dotace Město Humpolec
dotace Ministerstvo kultury ČR
dotace Krajský úřad kraje Vysočina
dotace Úřad práce Pelhřimov

10

147
27
2

10
20
19
50

D. Ostatní
- úroky z běžného účtu
- vrácení zálohové daně

2
2

Celkem

289

Náklady (v tis. Kč)
E. Náklady na plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost)
- nákup materiálu
21
- spotřeba energie
2
- služby (archeolog.průzkum, odvoz odpadu aj.)
33
- mzdové náklady
0
- ostatní náklady
3
F. Náklady na plnění doplňkových činností
- nákup materiálu
- spotřeba energie
- náklady na prodané zboží
- služby (šermíř. a hudeb. vystoupení aj.)
- mzdové náklady (vč. sociálního poj.)
- ostatní náklady
G. Náklady na vlastní správu společnosti
- nákup materiálu (kancelářské potřeby aj.)
- služby (poštovné, telefony aj.)
- ostatní (poplatky za vedení účtu)
Celkem

15
2
20
86
61
2

1
0
3
249
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IV.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK 2003 (V TIS. KČ)

Cash flow z provozní činnosti:
čistý zisk
40
odpisy
0
pohledávky
0
dodavatelé
3
zásoby
-12
Celkem
31
Cash flow z investiční činnosti:
pořízení investic
0
Celkem
0
Cash flow z finanční činnosti:
vlastní jmění
0
Celkem
0
Cash flow celkem

V.

31

VÝVOJ FONDŮ SPOLEČNOSTI (V TIS. KČ)

Vlastní jmění
Fondy

Stav k 1.1.
1
160

Celkem

161

VI.

Stav k 31.12.
1
203
204

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ (V TIS. KČ)

Majetek
Závazky

Stav k 1.1.
nemá majetek
nemá závazky
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Stav k 31.12.
nemá majetek
3

Poděkování sponzorům a dárcům:
Správa hradu touto cestou děkuje
za finanční dary, dotace a pomoc:
- bezejmenným návštěvníkům
- Úřadu Práce Pelhřimov
- Městu Humpolec
- Ministerstvu kultury ČR
- Krajskému úřadu Kraje Vysočina
- fy PIPEK spol. s r.o., Humpolec
- Pivovaru Bernard
- fy VODAK Humpolec s.r.o.
za nezištnou materiální pomoc:
- Sboru dobrovolných hasičů Humpolec
- panu Bohuslavu Šidlákovi z Vilémova
- Automotoklubu Humpolec
- Lesům ČR, s.p.
dále za pomoc a jiné materiální dary
- rodině pana Milana Archalouse z Humpolce
- panu Jiřímu Čáslavskému
- manželům Neomytkovým
- všem dobrovolníkům

Tato výroční zpráva byla řádně schválena na zasedání společnosti Castrum o.p.s. dne .............
2004.
Za Castrum o.p.s.:
Mgr.Vladimír Staněk

.....................................

Mgr.Jaroslav Pinkas ....................................
Ing.Petra Klenerová ....................................

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Humpolec dne:
sňato dne :
min.doba zveřejnění : 30 dní
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