Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti
Castrum o.p.s.
1999
Sídlo společnosti: Hradská 818, Humpolec 396 01
IČO:
25167987

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 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:
a) pořádání kulturních akcí vzdělávacího i rekreativného charakteru
b) vydavatelsko-nakladatelská činnost
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 vkladu 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 1999:
Kulturní akce
Ve dnech 4-5.července pod názvem „Zapomenutá řemesla“ se hrad oděl do středověku.
Návštěvníci mohli prohlédnout i vyzkoušet různá řemesla a umění z doby existence hradu.
Nádvoří hradu ožilo též středověkým tržištěm, v kuchyně se pekl chléb a ovesné placky.
Šermířská vystoupení zajišťovala skupina historického šermu Bratrstvo Walhaly. Hradní
sklepení nabízelo úkryt před slunečními paprsky a líčení příběhů z dávných dob v
maňáskovém divadle. Unavenější se mohli osvěžit v lazebně, nebo ve stínu staletých stromů
pozorovat velkého víra „Charlího“. Odhadem prošlo hradní bránou za oba dny asi 900 osob.
Dne 8.července bylo na hradě nevlídnů, pršelo. Přesto, přeze všechno, věhlasná kočovná a
divadelní společnost „Divadlo po přechodu“ vydržela do konce svých sil a uvedla na hradě
Orlíku divadelní hru „O doktoru Faustovi, pekelném ptáčkovi, a co z toho vzešlo“.
Představení odpolední se díky dešti nekonalo. Večerní přestavení ve sklepeních hradního
paláce sledovalo 15 diváků.
Ve dnech 14.-15-srpna na hradě učinkovala skupina historického šermu „Arien“ z Prahy.
Bylo možno shlédnout divadelní představení „Zločin na Humpolci hradě“ a „Bratříci“. Své
pochoutky nabízela i hradní kuchyně. Poprvé se zde pekly i koláčky. Hrad navštívilo 486
návštěvníků.
Ve dnech 11. a 12. září v rámci Dnů otevřených dveří památek (EHD) . Víkend na hradě se
nesl v duchu pracovních aktivit na opravě hradní kuchyně. Hrad navštívilo za oba dny
odhadem 80-100 lidí.
Veškerý příjem z těchto akcí a prodeje vlastnoručně vyráběných suvenýrů a dále pohlednic a
jiných upomínkových předmětů společnost koncentrovala na pokrytí nákladů spojených s
provozem areálu v roce 1999 a pro rezervní fond na náklady v roce 2000.
Stavební a jiné aktivity na hradě
V lednu Lesy ČR nechaly provést od hradu ve směru ke vsi Rozkoš kácení asi 97 let starého
lesního porostu . Z hradu se tak otevřel nový zajímavý pohled k Jihlavě. Současně však, po
provedených pracech a vlivem zvýšené povětrnosti, došlo k pádu mohutného smrku z
hradního příkopu na střechu hradní kuchyně, kterou částečně zdemoloval. Její oprava si
vyžádala nemalé finanční prostředky na řezivo a krytinu. Za bezplatné pomoci pana Šidláka z
Vilémova a fy Kilowatt z Humpolce byla střešní konstrkuce zvednuta a opravena. Oprava
krytiny probíhala za pomoci dobrovolníků v průběhu roku.
Na základě povolení majitele objektu - Okresního úřadu Pelhřimov byly též dobrovolníky
dokončeny stavební práce na plášti chlebové pece a zdvižen krov. Krytina byla získána darem
od ing.Stejskala z Vilémova.
Stavebně bylo dále zajištěno schodiště s perónem v horním nádvoří a dále položena podlaha v
místnosti bašty při druhé hradní bráně.
Za pomoci dobrovolníků byl též proveden archeologický průzkum v severozápadním nároží
renesančního paláce na velkém nádvoří pod vedením B.Dragouna z OMOH Rychnov nad
Kněžnou. Práce archeologa byly placeny společností z výtěžku ze vstupného.
Strukturální členění společnosti:

orgány Castrum o.p.s.

- správní rada
- dozorčí rada

Členy správní rady v roce 1999:
Bc.Jaroslav Pinkas, Senožaty 83
ing.František Kocman, Masarykova 858, Humpolec
Luděk Brož, Smetanova 48, Humpolec
Členy dozorčí rady v roce 1999:
ing.Bedřich Stejskal, Vilémov 6
Mgr.Petr Filip, Lužická 1332, Humpolec
Oldřich Vacek, Hradská 818, Humpolec
Změny: říjen 1999
- odstupuje ze správní rady Luděk Brož po uplynutí volebního období
- na zasedání splečnsoti v lednu 2000 zvolen nový člen: Bc.Petra Klenerová,
Na Petynce 141/110, Praha-Břevnov
Zápis změn: podán návrh na zápis změny do obchodního rejstříku

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 1999
ROZVAHA K 31.12.1999
Aktiva

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

Výrobky
Zboží
Peníze
Bankovní účty

0
2294,30
39,10
17755,37

2183,60
7395,30
384,70
36693,61

Aktiva celkem

20049,67

46272,51

Pasiva

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

Fond základního jmění
Fond rezervní
Hospodářský výsledek
Účet zisků a ztrát
Závazky z obch.styku

1000
0
19049,67
x
0

3890
19049,67
x
19932,84
3400

Pasiva celkem

20049,67

46272,51

Účet zisků a ztrát k 31.12.1999

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

22835,3448,50
3854,40
245,40323,30
12097,50
1280,5010,-

Náklady celkem

89 093,70

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

9898,71210,6105,50
2183,60
280,54
19348,90

Výnosy celkem

109 932,54

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM

19932,84 KČ

Přehled rozsahu příjmů a výdajů, členěných dle zdrojů:
1.Výnosy
1.1 Dary
- dary fyzických osob (nad rámec vstupného)

4969,90

1.2 Vlastní fondy
- pořádání kulturních akcí a průvodcovská činnost 73 410,- prodej zboží nakoupeného a vyrobeného
16 003,50
- změna stavu zásob
2 183,60
1.3 Dotace
- účelová dotace ministerstva životního prostředí
1.4 Ostatní
- úroky z běžného účtu
- přeplatek elektřiny

12 000,-

280,54
179,-

2. Náklady
2.1 Náklady na plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost)
- nákup materiálu
20 514,40
- spotřeba energie
3 448,- náklady na reprezentaci
245,- služby (archeolog.průzkum, odvoz odpadu aj.) 23 039,10
Celkem náklady:
47.246,50 Kč
2.2 Náklady na plnění doplňkových činností
- nákup materiálu
-služby (šermíř. a hudeb. vystoupení aj.)
- mzdové náklady
- náklady na prodané zboží
- nájemné areálu
Celkem náklady:
36.984,10 Kč
2.3 Náklady na vlastní správu společnosti
- poplatky za vedení běžného účtu
- služby (poštovné, telefony aj.)
- spotřeba materiálu (kancelářské potřeby aj.)
Celkem náklady:
3.582,60 Kč

1 400,60
16 631,60
12 097,50
3 854,40
3 000,-

2 010,652,60
920,-

Přehled o peněžních příjmech a výdajích:
Přehled o peněžních tocích za rok 1999
Cash flow z provozní činnosti:
čistý zisk
19 932,84
odpisy
0,00
pohledávky
0,00
dodavatelé
3 400,zásoby
-7 284,60
Celkem:
16 048,24
Cash flow z investiční činnosti:
pořízení investic
0,00
Celkem:
0,00
Cash flow z finanční činnosti:
fond základního jmění
2890,Celkem
2890,Cash flow celkem

18 938,24 Kč

Vývoj fondů společnosti:
Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

Fond základního jmění
Rezervní fond

1000,0

3890,19049,67

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti:

Majetek
Závazky

Stav k 1.1.
nemá majetek
nemá závazky

Stav k 31.12.
nemá majetek
3400,-

Poděkování sponzorům a dárcům:
Děkujeme za finanční dary:
- návštěvníkům za finanční dary v hodnotě 4 969,90.-Kč

Současně děkujeme za materiální pomoc:
- Sboru dobrovolných hasičů v Humpolci - za pomoc a bezplatný dovoz vody na hrad a
taktéž jiného dalšího materiálu.
- ing.Václavu Kašparovi

- za dar cihlové pálené dlažby na úpravy hradních
interiérů

- ing.Bedřichu Stejskalovi

- za dar břidlicové střešní krytiny pro zastřešení
chlebové a keramické pece

- Bohuslavu Šidlákovi a fy Kilowatt

- za bezplatnou pomoc při zdvižení poškozené
střechy hradní kuchyně

Tato výroční zpráva byla řádně schválena na zasedání společnosti Castrum o.p.s.
dne 30.6. 2000.
Za Castrum o.p.s.:

ing.František Kocman

Mgr.Jaroslav Pinkas

ing.Petra Klenerová

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Humpolec dne:
Sňato dne:

