Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti
Castrum o.p.s.
Sídlo společnosti: Hradská 818, Humpolec 396 01
IČO:
25167987

Účel založení:
Obecně prospěšná společnost Castrum o.p.s. byla založena za účelem zajiš´tování těchto
obecně prospěšných činností:
a) péče o zachování a využití kulturního dědictví
b) ekologická a vlastivědná činnost
Společnost vznikla zápisem do rejstříku 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 době vzniku, tj. k 14.říjnu 1997:
a) pořádání kulturních akcí vzdělávacího i rekreativného charakteru
b) vydavatelsko-nakladatelská činnost
V roce 1998 byly tyto činnosti doplňkové rozšířeny na:
c) průvodcovskou činnost
d) nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
e) výroba dekoračních a užitkových předmětů v režimu živnosti volné

Zdroje financování společnosti:
- hodnota vkladů zakladatele ( 1000.00,-Kč)
- hodnota přijatých darů a dědictví
- vlastní fondy obecně prospěšné společnosti (zdroj z doplňkových činností)
- dotace

Za účelem pomoci zřícenině hradu Orlíka nad Humpolcem společnost dne 5.6.1998 uzavřela s
majitelem objektu, Okresním úřadem Pelhřimov, smlouvu, na jejímž základě zajišťuje až do

31.12.2000 správu objektu, návštěvnický provoz a malou údržbu. Smlouva byla uzavřena
jako nájemní, společnost Castrum o.p.s. tak platí vlastníku nájemné ve výši 3.000,-Kč ročně.
Společnost se rozhodla, že veškeré získané finanční prostředky budou v nejbližších letech
investovány do oprav hradního areálu, tj. nepočítáme prozatím s údržbou jiných památkových
objektů. Práce zde jsou nákladné a časově náročné.

Práce společnosti v roce 1998:
V roce 1998 se práce společnosti zaměřila na malou údržbu areálu hradu Orlíka. V rámci
doplňkových činností byl zajištěn návštěvnický provoz areálu a pořádání několika akcí pro
veřejnost:
„Zapomenutá řemesla“, víkendy řemesel v červnu, dále týden šernířských
vystoupení, „Zapomenutá řemesla“ v září , dále 12.října Den otevřených dveří na památkách.
Veškeré získané finanční prostředky společnost koncentrovala na pokrytí nákladů spojených s
provozem areálu v roce 2000. Dále v konci sezóny byly uhraženy náklady spojené s
pořezáním stavebního dřeva na hrad.
Strukturální členění společnosti:
orgány Castrum o.p.s.

- správní rada
- dozorčí rada

Členy správní rady od založení společnosti byli:
ing.Petr Digrin, Lužická 1335, Humpolec
ing.František Kocman, Masarykova 858, Humpolec
Luděk Brož, Smetanova 48, Humpolec
Členy dozorčí rady od založení společnosti byli:
MUDr.Jiří Machyán, Lnářská 110, Humpolec
Mgr.Petr Filip, Lužická 1332, Humpolec
Oldřich Vacek, Hradská 818, Humpolec
Změny ve vedení společnosti ukončením volebního období:
správní rada:
- odchází:
ing.Petr Digrín,
nově zvolený člen: Bc.Jaroslav Pinkas, Senožaty 83
dozorčí rada:
- odstupuje:
nově zvolen:

MUDr. Jiří Machyán
ing.Bedřich Stejskal, Vilémov 6

Změna zápisu v Restříku o.p.s. 10.5.1999.

Účetní závěrka za rok 1998:
Obraty
Obraty
od 1.1.1998
k 31.12.1998
do 31.12.1998
Název účtu
(Kč)
(Kč)
-------------------------------------------------------------------------------------------------4040.00
4040.00
Spotřeba materiálu
974.90
974.90
Spotřeba energie
2948.45
2948.45
Prodané zboží
515.00
515.00
Opravy a udržování
758.50
758.50
Náklady na reprezentaci
16902.60
16902.60
Ostatní služby (šermíři, odvoz odpadu, aj.)
10600.00
10600.60
Mzdové náklady
3050.00
3050.00
Ostatní nepřímé daně a poplatky (popl.za živn.listy)
3434.50
3434.50
Jiné ost. náklady (nájemné, poplatky spořiteně)
43223.50
43223.50
---------- NÁKLADY celkem ---------------------45450.00
4091.50
99.37
12645.00
Humpolec)
62285.87

45450.00
4091.50
99.37
12645.00

Tržby z prodeje služeb
Tržby za zboží
Úroky
Jiné ost.výnosy (dary návštěvníků , Města

62285.87

---------- VÝNOSY celkem ------------------------

19061.92

19061.92

---- HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -------------

Přehled rozsahu příjmů a výdajů, členěných dle zdrojů:
a) PŘÍJMY
1. DARY:
- dary fyzických osob (návštěvníků nad rámec vstupného) .......
- příspěvek Města Humpolec (na krytí nájemného)
.......

9 645.00,-Kč
3 000.00,-Kč

2. VLASTNÍ FONDY (získané prostředky z doplňkových činností)
- pořádání kulturních akcí a průvodcovská činnost
....... 45 450.00,-Kč
- prodej zboží nakoupeného a vyrobeného
.......
4 091.50,-Kč
3. OSTATNÍ
- úroky z běžného účtu

.......

99.37,-Kč

b) VÝDAJE
1. Náklady pro plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost)
- nákup materiálu
.......
2 650.90,-Kč

- spotřeba pohon.hmot při údržbě hadu (elektřina a benzín)
- náklady na representaci (jídlo brigádníkům, aj.)
- pořez dřeva
Náklady celkem:
5 834.30,-Kč
2. Náklady pro plnění činností doplňkových
- pořádání kulturních akcí
- průvodcovská činnost (výplaty průvodcům)
- nákup zboží za účelem prodeje
- nájemné areálu
- poplatky za živnostenské listy
- oprava motorovky
- nákup materiálu
- kopírování
Náklady celkem:
35 615.85,-Kč
3. Náklady na vlastní správu společnosti
- poplatky spořitelně
- poštovné
- spotřeba materiálu (kancel.potřeby aj.)
Náklady celkem:
1 773.80,-Kč

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

974.90,-Kč
758.50,-Kč
1 450.00,-Kč

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

14 832.60,-Kč
10 600.00,-Kč
2 948.45,-Kč
3 000.00,-Kč
3 050.00,-Kč
515.00,-Kč
314.80,-Kč
355.00,-Kč

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

434.50,-Kč
265.00,-Kč
1 074.30,-Kč

Přehled o peněžních příjmech a výdajích:
Výkaz o peněžních tocích 1998
Cash flow z provozní činnosti:
čistý zisk
19 049,67
odpisy
0,00
pohledávky
0,00
zásoby
- 2 249,67
-----------------------------------------Celkem
16 755,37 Kč
Cash flow z investiční činnosti:
pořízení investic
0,00
-----------------------------------------Celkem
0,00 Kč
Cash flow z finanční činnosti:
splátky dluhů
0,00 Kč
-----------------------------------------Celkem
0,00 Kč

Čistý přírůstek cash flow celkem

16 755,37 Kč

Vývoj fondů společnosti:
počáteční stav fondů k 15.10.1997, též 1.1.1998:
stav fondů k 31.12.1998:

0,-Kč
19 061.92,-Kč

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti:
stav majetku k 1.1.1998:
stav majetku k 31.12.1998:

nemá najetek
nemá majetek

Závazky společnosti:

správa hradu Orlíka do 31.12.2000

Poděkování sponzorům a dárcům:
Děkujeme za finanční dary:
- návštěvníkům za finanční dary v hodnotě 9 645.00.-Kč
- Městu Humpolec za příspěvek na uhrazení povinného nájemného areálu hradu ve výši
3 000.00,-Kč

Současně však děkujeme za materiální pomoc:
- Sboru dobrovolných hasičů v Humpolci - za pomoc a bezplatný dovoz vody na hrad a
taktéž jiného dalšího materiálu.
- První humpolecké stavební s.r.o.

- za dar cca 6m3 písku na drobné stavební opravy

- Panu Františku Plichtovi, Lipnicen.Sáz. 96 - za bezplatné pořezání cca 3m3 řeziva
- Městu Humpolec

- za darování cca 5m3 řeziva z městských lesů
- za dar plánů města pro prodej

Tato výroční zpráva byla řádně schválena na zasedání společnosti Castrum o.p.s.
dne ..... ...... 1999.
Za Castrum o.p.s.:
ing.František Kocman
Luděk Brož

Mgr.Jaroslav Pinkas

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Humpolec dne:
Sňato dne:

