Výročnízpráxa
obecně prospěšnéspolečnosti Castrum o.p.s.
za rok Z0I2
Sídlo společnosti: Hradská 818, Humpolec 39ó 01
IC: 25167 987
Účel založení:
Obecně prospěšná spoleěnost Castrum o.p.s. byla zaloŽena za účelemzajišťováni těchto
obecně prospěšných činností:
a) péčeo zactlování a vyuŽití kultumího dědictví
b) ekologická a vlastivědná činnost
Spoleěnost vznikla zápisem do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích dnem

l4.Íijna1997.

Zakladatel spole čno sti :
Klub Augusta Sedláčka, pobočka Humpolec
Dohled:
Město Humpolec, zástupce Města Humpolec je v dozorčíradě společnosti.
Doplňkové činnosti společnosti v roce 2012:
a) pořádání kultumích akcí vzdělávacího i rekreativního charakteru

b) vydavatelsko-nakladatelská činnost v oblasti cestovního ruchu
c) pruvodcovská činnost v oblasti cesÍovního ruchu
d) nákup zboŽi zaúčelemjeho dalšiho prodeje a prodej
e) výroba dekoračnícha uŽitkových předmětů v režimu Živnosti volné

Zdrojeftnancování:

-

hodnota vkladu zakladatele (1.000'-Kč)
hodnota přijatých darů a dědictví
vlastní fondy obecně prospěšnéspolečnosti (zdroj z doplňkových činností)
dotace

Za ú'čelempomoci zřícenině hradu orlík nad Humpolcem společnost od roku 1998 tento
objekt spravuje na zák|adé nájemní smlouvy s majitelem. Zajišťována je správa objektu,
návštěvnický provoz, a malá údrŽba. Společnost má dále za shodným účelempronajat

pozemek od Města Humpolec v k.ú.Rozkoš u Humpolce pro parkování vozidel návštěvníkůa
správy objektu.

strukturólní členěníspolečnosti:
orgány Castrum o.p.s. jsou: - správní rada
- dozorčírada
- ředitel

-
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Cleny správní rady v roce 2012 byli:
Tomáš Klener, Na Petynce 14Il1I0, Praha 6
Vladimír Staněk, Jiřická 1'4t5, Humpolec
oldřich Vacek, Lipová 284, Mukařov
Členy dozorčírady v roce 201(Lbyli:
Mgr.Petr Filip' Vosmíkova 973, Humpolec.
Mgr.Roman Brzoň, okruŽní |429, Humpolec
Ing. Bedřich Stejskal, Vilémov 107, Humpolec
Změna ředitele k I.3.2072

K tomuto datu odstoupil

z

funkce ředitele společnosti Ing. František Kocman a novým

ředitelem byl jmenován Pavel Koubek, který zastává i funkci kastelána.

Prace společnosti v roce 2012:
Práce spoleěnosti byla V roce 2012 zaměřena převáŽnou měrou na zajištění ÚdrŽby hradu,
návštěvnického provozu, a pořádání kulturních akcí, a dále na dokončení úprav a přípravu
expozice domu č'p.338 na Zichpili v Humpolci * tzv. Nápravníkova stavení. Po celé léto
probíhal na hradě archeologický průzkum před opravou zdi na parkáně a především v sondě
pod starým palácem. Pokročila také příprava nové expozice v prostorách správního objektu,
která bude otevřena V roce 2013.
Zásadni změnou je nástup stálého kastelána od 1.3. 2012, který po většinu sezony zajišťoval
návštěvnický provoz (pokladna, průvodce, zajištěníkulturních akcí, svateb) a prováděl
ÚdrŽbu hradu.

Hradní areál byl V roce 2012 otevřen veřejnosti v měsícíchduben aŽ říjen. oproti minulým
letům byla návštěvní doba rozšířena o dva pracovní dny (čwrtek, páteki v měsícíchkvětán,
červen a září.
Návštěvnost na hradě orlík V roce 2010 byla cca 9 500 osob, z čehoŽ při běŽném provozu
byla návštěvnost cca7 826 osob.
Dne 7. 7.byl slavnostně za Účasti cca 300 návštěvníkůotevřen skanzen Zichpil. Skanzen
byl otevřen po celé prázdniny kaŽdÝ den mimo pondělí a v záři a říjnu o víkendech.
Průvodcovská sluŽba byla zajištěna studenty na dohodu o provedení práce. Za toto období
skanzen navštívilo cca 750 platícíchnávštěvníků.

Hrad arlÍk *přefiÍeď kulturnieh akcí pra veřeinost za rok 2a',2
31'3.-1.4. - Ptačíden na hradě orlíku (rrýstava fotograŤií, ptačíchbudek a soutěŽ pro
děti)
14.-15.4. - Mezinárodní den památek a historických sídel a Jarní příkopy (zapojení
dobrovolníků do údrŽby hradu)
22.4. - Den 7emě (uýstava a soutěŽe pro děti)
21 .-22.4. - Proč se Žáby stěhují? (výstava fotografií)
12.-13.5' _ KříŽek v polích, studánka v lese (výstava fotogrďií)
20.5. _ Co nového objevili archeologové na hradě orlíku (přednáška)
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2.6. - Hvězdáři na hradě nejen pro děti (pozorování nočníoblohy s přednáškou)
9.-10.6. - ohroŽené královny noci (výstava fotografií)
15.6' - Martin Sýkora a spol. (koncert)
5.-6.7. - Středověké slavnosti - 'l6' ročník
14.23.7. _ Malý festival Pro kříŽek v polÍch (přednášky, výstavy, koncerty)
21.7. _ Marce! KříŽ a hosté (koncert)
1.-31.8. EkoÍÓr na orlíku (výstava kreslených Vtipů)
4.8. - Tajemství hvězdné oblohy (pozorování hvězd)
11.-19.8. - Rytíři nebes (výstava fotografií)
18.B. - Hradní divadelní víkend (dlvadelní představení)
23.'26.8. Filmový festival Film a dějiny 2012_ střední Evropa v obrazech dějin
1.9. - Hradozámecká noc - Nočníprohlídky hradu
1.-30.9 - KříŽek v polích a Probuzení kaple sv. Anny (rnýstava Íotografií)
8.-9.9. _ Dny evropského dědicWí
15.9. - Budkování na orlíku (zapojení veřejnosti do ýroby ptačíchbudek)
15.9. _ Ponorky na orlíku (výstava automobilů VW Transporter)

HOSPODARENI ZA ROK 2012

I.

RozvAHA K3L.12.2012
Aktiva

(v tis.

Kč)

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

ZboŽi
Poskytnuté zálohy
Pohledávka daň.bonus
Penize
Bankovní účty
Nárok na dotace samos.

0

2

2
350
15

8
387
77

Aktiva celkem

244

3ó9

Pasiva (v tis. Kč)
Vlastní jmění
Fondy
Hospodářský výsledek
Učet zisků aztrát
Dadavatelé
Závazky z obch.styku
Závazky zaměstnanci
Závazky k Indy. Soc. a ZP
Výdaje příštíchobdobí

Pasiva celkem

29

1,7

n

Stav k 1.1.

10

Stav k 31.12.

1

2s5
124
x
0
8
0

0

1

380

x
28
1

12

L2
8

I

11

396

453
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II. ÚčBr zrst<Ů a

zrnÁr x31.l2.20l2

Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

Hlavní čin. Hospodář. čin. Celkem
26

29

55

13

1

14

0
0
28

5

3ó
0
0
88
26
8
0
0

36
0
28
109
140
35
0
5

237

185

422

0
201
0
0
0
0

0
199
54
0
0
3
47

0
400
54
0
0
3
47

Výnosy celkem

201

249

450

HosPoDÁŘsxÝ VÝSLEDEK

_3ó

64

28

Prodané zboŽi
Náklady na reprezentaci
opravy a udržování
ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální poj ištění
Manka a škody
Jiné ostatní náklady

Náklady celkem
Výnosy (v tis. Kč)
TrŽby za vlastní výrobky
TrŽby z prodeje sluŽeb
TrŽby za prodané zboži
Změna stavu zásob výr.

2T

TI4
27
0

0

Úroky
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace

nI.

.

pŘrHmn yÍxosŮnNÁKrADŮ DLE zDRoJŮ

Výnosy (v tis. Kč)

A'

Výnosy hlavní činnosti

- běŽné vstupné do objektu

198

- sponzorský dar + dobrovolné vstupné

3

B.

Výnosy hospodářské činnosti
- pořádání kultumích akcí
-

-

rc7

prodej zboŽi nakoupeného
dary
reklama
podnájem
dotace Městský úřad Humpolec
dotace Krajský úřad kraje Vysočina

54
3
5
32
30
77

c.

Výnosy správní činnosti
- úroky zbéŽnéboúětu

Celkem

450
li
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Náklady (v tis. Kč)

D.
-

nákup materiálu
spotřeba energie
opravy audrŽování
ostatní sluŽby (odvoz odpadu aj.)
osobní náklady
dary samosprávě
ostatní náklady

E.
-

Náklady naplnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost)
29
13

28

2t

1ls
0
3

Náklady na hospodářskou činnost (v tis. Kč)

nákup materiálu
spotřeba energie
náklady na prodané zboŽi
služby
osobní naklady
ostatní náklady

26

I
36
88
34
0

Celkem

Iv. pŘpnlro

o PENĚŽNÍcH TocÍclgZARoK 2012 (vrts.

Kč)

Cash flow z provozní činnosti:

zisk
odpisy
pohledávky
závazky
zásoby
Nárok dotace
výnosy příštíchobd.
Celkem
čistý

28
0
3

33
29
17
0
110

Cash flow z investičníčinnosti:
pořízení investic
0
Cash flow z Íinančníčinnosti:
vlastní jmění
Celkem

0
0

Cash Ílow celkem

110

,
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V. vÍvo"l r'oxoŮ spor,BČNosTl (vrls. Kč)

1.1.
1
255

Stav k

jmění
Fondy
- navýšenífondu-schváleníHvz0l1
Celkem
Vlastní

vI.

256

sTAv A PoHYB MAJETKU AzAv^z;KiI (v

Majetek

Závazky _ komisní

zboži

Stav k 31.12.
1

255
|24
380

us. Kč)

1.1.
majetek
8

Stav k

Stav k 31.12.

nemá

nemá majetek

L2

Poděkovaní sponzorům a darcům:

vII.

SpnÁva HRADU ToUTo cEsToU oĚxurp

za Íinančnídary, dotace a pomoc:
- bezejmenným návštěvníkům
- Městu Humpolec
- Kraji Vysočina
- Barvy - Alenka
- pivovaru Bernard
- nábytku Profil

za materiální pomoc
- fy VODAK Humpolec

s.r.o.
- Sboru dobrovolných hasičůHumpolec
- Národnímu filmovému archivu
- společnosti Bonton

za pomoc při obnově a údržběhradu
- Městu Humpolec
-

Kraji Vysočina

- všem nejmenovaným dobrovolníkům, kteří celoročně pomahají zajištbvat údržbu, správu, a
pořádání kultumích aktivit na hradě orlík
za pomoc při obnově a údržběč.p.338 na Zichpili v Humpolci
- dobrovolníkům, kteří pomáhali při pomocných stavebních pracích na objektu, výdřevě
chlívků,odkopu terénu při předzahrádce, nátěru a rozmístěnízískaného inventáře
za materiální dary inventáře budoucí expozice pro č.p.338 Zichpil
- ing.Tomáš Křišťan z Humpolce (Milotičky u Pel.)
- rodina Papežova a Joklova z Humpolce
- Miroslav Gregor z Humpolce 1,
- Vladimír Hůla z Humpolce ',
- paní Eva Vondrejsová z Humpolce
- RNDr. Jan Páša z Rozkoše
- rodina Krbcova z Hadiny
- paní Helena Loušová

"

Stránka

6

Poděkouúní spnrtuy hradu
Sprów hmdu děkuje M&tu Humpolec
příspěvky' dary, a pomoc,
Tato výrď

ni

a dalšímvšem suýrn partnerůn q

d,árcům za

zprávabyla řádně ."noa"nu na zasedání spoleěnosti Castrum o.p.s. dne .

p!'

6.

2o/B

Za Cashum o.p.s.:

/fu
Mgr.Vladimír Staněk

Tomáš Klener

*,r

Vyvěšeno naúřední desce MěÚ Humpolec dne:
y'á"
sřnto dne
min.doba zveřejnění : 30 dní

:

?. bps

/r {-/3

t

t*.
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