Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti
Castrum o.p.s.
2000
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 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 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. Smlouvou s Městem Humpolec byla k
1.6.2000 pronajata plocha par.c.č 66/18 v k.ú.Rozkoš za cenu 556,20Kč ročně pro účely
parkování návštěvníků hradu pod hradem u lesa.

Práce společnosti v roce 2000:
Návštěvnický provoz na hradě:
Hrad byl v roce 2000 pro návštěvníky přístupný od 3.června do 1.října. za celé období prošlo
jeho bránou takřka šest tisíc návštěvníků, z toho 2000 jich shlédlo uspřádané kulturní akce.
Dne 20.května proběhlo v hradním sklepení první promítání pro veřejnost. Promítaly se
diapozitivy záběrů hradu před započetím rekonstrukce. Dále si návštěvníci mohli vyslechnout
poutavé vyprávění R.Ludvíka z Humpolce o jeho cestě do Nepálu a shlédnout diapozitivy z
této cesty. I když se tato akce konala ve večerních hodinách, přišlo ji sledovat asi třicet
zájemců.
Hlavní kulturní akcí sezóny již tradičně byly ukázky středověkého života, pořádané ve dnech
6-8.července pod názvem "Na tři dny do středověku, aneb těžký život na hradě Orlíku". V
jejím průběhu prošlo branou hradu přes dva tisíce návštěvníků. Příchozí mohli shlédnout
šermířské a divadelní vystoupení, pro malé i velké bylo připraveno bramborové divadlo s
příběhy poučnými do života, svůj um předváděl řezbář, kuchař a další řemeslníci. Děti uvítaly
možnost nechat se zvěčnit s dravci z říše ptactva. Poprvé se také v nově opravených
prostorách bašty představila čajovna. Ostatní mohli obdivovat zboží vystavené trhovci,
ochutnat místní kuchyni a pivo. Velký zájem byl o hradní chléb.
Večer 26.srpna se na Orlíku poprvé snad po třiceti letech opět nesla hudba. Country skupina
Skaláci pod hradní věží zahájila první ročník hudebních slavností na Orlíku. Ani pokažené
počasí neodradilo přes tři sta návštěvníků.
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 2000 a pro rezervní fond na náklady v roce 2001.
Stavební a jiné aktivity na hradě
V rámci stavebních aktivit byla provedena úhrada nákladů autorského dozoru projektanta ve
výši 7 560,-Kč na stavební opravě prováděné Městem Humpolec.
Dále došlo svépomocí dobrovolníky k drobným stavebním úpravám - položení darované
pálené dlažby p.Kašpara z Humpolce do přízemí bašty, zavětrování konstrukce krovu nad
hradní kuchyní a úpravě pokladny pokrytím břidlicovou krytinou z daru p.Stejskala z
Vilémova, z minulého roku. Jako v předchozích letech byla prováděna malá údržba areálu
hradu.
Bylo započato s tvorbou hradního archivu, který bude k dispozici pro potřeby stavebních
oprav a historie objektu. Do archivu jsou postupně ukládány fotografie, staré vyobrazení,
pohlednice, kopie odborných článků aj., získané dary či odkupem. Do archivu byly uloženy i
fotografie z posledních let oprav hradu a záznamy stavebně historických detailů této jedinečné
torzální architektury.
Strukturální členění společnosti:
orgány Castrum o.p.s. - správní rada
- dozorčí rada
Členy správní rady v roce 2000:
Mgr.Jaroslav Pinkas, Senožaty 83
ing.František Kocman, Masarykova 858, Humpolec
ing.Petra Klenerová, Na Petynce 141/110, Praha 6 - Břevnov

Členy dozorčí rady v roce 2000:
ing.Bedřich Stejskal, Vilémov 6
Mgr.Petr Filip, Lužická 1332, Humpolec
Oldřich Vacek, Hradská 818, Humpolec

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2000
(v tis.Kč)
ROZVAHA K 31.12.2000
Stav k 1.1.
Aktiva
46
Výrobky
2
Zboží
7
Pohledávky z obch.styku 0
Peníze
1
Bankovní účty
36

Stav k 31.12.
119
0
3
1
0
115

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

119
5
39
74
x
1

46
4
19
x
20
3

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2000
hlavní

činnost
vedlejší
správnícelková

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

4
5
0
0
12
0
0
21

44
5
20
1
37
11
3
121

1
0
0
0
1
0
3
5

49
10
20
1
50
11
6
147

Výnosy
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodeje zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem

0
0
0
0
5
5

2
147
46
0
20
215

0
0
0
1
0
1

2
147
46
1
25
221

Hospodářský výsledek
před zdaněním

-16

94

-4

74

Daň z příjmů

0

0

0

0

Hospodářský výsledek
po zdanění

-16

94

-4

74

Přehled o peněžních příjmech a výdajích:
Přehled o peněžních tocích za rok 2000
Cash flow z provozu
zdroje:

čistý zisk
fond základního jmění
pohledávky
-

užití:

zásoby
dodavatelé

Čistý cash flow z provozu

-

74 125,30 Kč
1 380,00 Kč
897,50 Kč
6 204,75 Kč
2 600,00 Kč
78 212,55 Kč

Cash flow z investování

- Kč

Cash flow z financování

- Kč

Čistý přírůstek cash flow celkem

78 212,55 Kč

Poděkování sponzorům a dárcům:
Děkujeme za materiální pomoc:
-

Sboru dobrovolných hasičů v Humpolci - za pomoc a bezplatný dovoz vody na hrad

-

Pivovaru Bernard - za materiální pomoc při realizaci kulturních akcí
VODAK Humpolec, s.r.o. - za bezplatný dovoz pitné vody pro potřeby hradní kuchyně
Tato výroční zpráva byla řádně schválena na zasedání společnosti Castrum o.p.s.
dne 30.6. 2001.

Za Castrum o.p.s.:

ing.František Kocman

ing.Petra Klenerová

Marek Hanzlík
Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Humpolec dne:
Sňato dne:

