Výročnízpráva
obecně prospěšnéspolečnosti Castrum o.p.s.
za rok 2015

ídlo společ1"ěl''

Í#[;Ť';18,

Humpotec 396 0l

Účet založení:
obecně prospěšná společnost Castrum o.p.s' byla založena za účelemzajišt'ování těchto

obecně prospěšných činností:

a) péčeo zachování avyužiti kulturního dědictví
b) ekologická a vlastivědná činnost

Společnost vznikla zápisem do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích dnem
I4.řijna 1997 ,

Za

k

ladate l sp o lečnosti :

Klub Augusta Sedláčka, pobočka Humpolec

Dohled:
Město Humpolec' zástupce Města Humpolec je v dozorčíradě společnosti.
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a) pořádání

Doplňkové činnosti spoléčnostiv roce 2015:
kulturních akcí vzdělávacího i rekreativního charakteru

u) vydavatelsko-nakladatelská činnost v oblasti cestovního ruchu
c) pruvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
d) nákup zbožíza účelemjeho dalšího prodeje a prodej

e) výroba dekoračnícha uŽitkových předmětů v režimu Živnosti volné

0 zptacování dřeva

Zdroje Jinancovdní:

- hodnota vkladu zakladatele (1'000,-Kč)
- hodnota přijatých darů a dědictví
- vlastní fondy obecně prospěšné společnosti (zdroj z doplňkových činností)
- dotace

Za iěelem pomoci zřícenině hradu orlík nad Humpolcem společnost od roku l998 tento
objekt spravuje na základě nájemní smlouvy s majitelem. Zajlšťována je správa objektu,
návštěvnický provoz, a malá udržba. Společnost má dále za shodným účelempronajat

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

Strukturdlní členěníspoIečnosti:
orgány Castrum o.p.s. jsou: - správní rada
_ dozorčírada
- ředitel

Členy správní rady v roce 2015 byli:
Tomáš Klener, Na Petynce I4I1II0, Praha 6
Vladimír Staněk, Jiřická 1415, Humpolec
Ing. František Kocman, Masarykova 858, Humpolec
Členy dozorčírady v roce 2015 byli:
Mgr.Petr Filip, Vosmíkova 973, Humpolec.
Ing. Bedřich Stejskal, Vilémov 107, Humpolec
Ing..Květoslav Namyslo, Na Vyhlídce 1189, Humpolec
Ředitelem byl v roce 2O15:
Pavel Koubek, který zastává i funkci kastelána.

Prdce společnosti v roce 2015:
Práce společnosti byla vroce 20l5 zaměřena pteváŽnou měrou nazajištěni údržbyhradu,
návštěvnického provozu, a pořádání kulturních akcí.
V průběhu roku dobrovolníci nezištně téžvypomáhali s archeologickými pracemi.
Finančníprostředky z pronájmů hradu a z ěásti vstupného společnost investovala do oprav a
zvelebení hradu. Mezi hlavní náklady lze uvést pořízení dřevěných okapů na nové zastřešení
místnosti při vstupní bráně, projektové práce na opravu a zpřístupnění jihovýchodní části
hradu, dále stabilizace a částečnénadezdění zdiva nově odkrytého objektu druhé hradní
kuchyně' prodlouŽení dřevěného schodiště v novém palácí, dekl nad hladomornu, stŤíškanad
vstupní portál do věŽe východního opevnění, objednávka zhotovení 3D snímkování a
digitálního modelu hradu.
Hradní areál byl v roce 2015 otevřen veřejnosti v měsícíchduben aŽÍijen'
Návštěvnost na hradě orlík vroce 2015 byla cca 19 040 osob, zčehožpři běŽném provozu
byla návštěvnost cca 77 5 12 osob.
Návštěvnost

á 20,-Kě
á 30,- Kč
á 40,- Kč
á 80,- Kč

1

024 osob

2 ]73 osob
7 514 osob

2 067 ks

: ó 20l

osob

V těchto počtech jsou rozpočteny i hromadné vstupenky
Celkem tedy cca 17 512 osob
Slavnosti cca
Hradozámecká noc.
ozvěny prázdnin
Mimo návštěvní dobu

1

297 osob
124 osob
89 osob
18 osob

\

Skanzen Zichpil byl otevřen po celé prázdniny každý den mimo pondělí a v červnu a záŤí o
víkendech. Průvodcovská služba byla zajištěna studenty na dohodu o provedení práce' ZaÍoto
období skanzen navštívilo375 p\aticich návštěvníků.
q

Návštěvnost

á 10,-Kč 100 osob
á 20,-Kč, 206 osob
á 45"-Kč, 23 kusů: 69 osob
Hrad orlík - přehled kulturních akcí pro veřejnost za rok 2015
4.4.2015

Jarní příkopy 2015

První jarní setkání pÍi zábavě a práci na památce.

4.4.2015 od 08:30 do 09:30
oTvÍRÁNÍ HnanŮ, aneb z Orlíka na Lipnici po svých
Pěšívýlet z hradu orlík na hrad Lipnice při příležitosti zahájení nové sezóny.
15. 5. 2015 zaěátekod 1 9:00
Májový večer s kapelou Tymián
Májový večer s folkovou muzikou na nádvoří hradu

20.6.2015 od 10:00 do 21 :30
Slunovrat na hradě orlíku
Za slunečnéhopočasíbude hrad otevřen do 2l:30 hodin.
1.7.- 31.8. 201s

Výstava Křížekv polích
Výstava fotografií o osudech drobných památek v krajině'
5. - 6.7.201s
XlX.Středověké slavnosti

Každoročnístředověké slavnosti pro malé i velké se spoustou řemesel, her, divadla, šermu
a jiné zábavy, při které nemusíte zůstat jen pasivním divákem. Tradičně největší,
nejnavštěvovanější a nejoblíbenějšíakce všech sezon.
8.8. 2015 zač,átek od 20:30

Divadelní představení _ SEN NOCI, bláznivý letní přelud
divadelní představení Sen noci přímo na hradním nádvoříkrátkých přednášek o vesmíru
15.8. 20l5 zaěáÍekod l8:00
Tajemství hvězdné oblohy nad hradem orlÍkem
Sledování denní i nočníoblohy na nádvoř'í lrradr"r orlík. SoučBstíakce bylo téŽ pásmo
krátkých přednášek o vesmíru určených pro malé posluclrače
20. -23.8.2015
XIY. FilmovÝ festival FILM A DĚJINY _ tentokrát HUSITÉ

XIV.ročníkfilmové přehlídky českých a evropských starých i současných filmů.
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29.8.2015 zač,átekod 20:30
Nočníprohlídky na orlíku - Hradozámecká noc 2015
Program pro malé i velké návštěvníky, kteří se nebojí trochu

bát.

.j

t.

5.9.2CI15 od l0:00 do 16i00

Budkování

*
'
:
'
i

18. 11.2015 od 10:00 do 15:00
Advent začínána hradě orlíku

z

31.12.2015
|oučenís rokem 2015 na orlíku

:

12.-13.9.2015
II. Hudební festival ozvěny prázdnin
Pohcidové setkání nejen folkových kapel v romantické kulise hradní zříceniny

*

V pruběhujarních

a letních měsíců vyuŽilo hrad k pobytům l5 dětských oddílůa táboru.
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HoSPoDAŘrNÍ - pŘÍrona x ÚČErNÍ zÁvĚnCE ZA RoK

I. ROZVAHA

2015

31.12.2015

Aktiva (v tis. Kč)

stav k 1.1.

stav k 3L.L2,

Zboží

35

poskytnuté zálohy

13

1.2

pohledávka daňový bonus
Pe

n

íze

bankovní účty
nárok na dotace samosp'
Aktiva celkem

27

72

269

379

33

Pasiva,(v tis.,Kč)

387

547

stav k 1.1.

stav k 31.t2.

408

329

vlastníjmění
fondy
výsledek hospodaření
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
účetzisků a ztrát

-1.43
1,66

dodaVatelé

ostatní závazky z obch.styku
závazky zaměstnanci
závazky k instit. soc. zabezpečenía zdrav. poj.
ostatní daně a poplatky

10

20

výdaje příštíchobdobí
Pasiva celkem

II.

ÚČBr ZISKŮA ZTRÁT K

18

1"0

L2

r.3

387

s47

31.12.2015
Hlavní

Náklady (v tis. Kč)
spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba ostatních neskl.dodávek
prodané zboží
opravy a udržování

Hospodářská

činnost

činnost

5l

26

Celkem
83
L6

1.29

1,27

cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
daně a poplatky
ostatní náklady

1.78

46

1.1,

57

Náklady celkem

433

396

829

l_3

22L

234
212

'i*
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Hlavní
činnost

Výnosy (v tis. Kč)

0

tržby za vlastní výrobky
tržby z prodeje služeb
tržbv za prodané zboží
změna stavu zásob vÝrobků
Uroky
jiné ostatní výnosy
provozní dotace

Hospodářská

činnost

0

130

517

4L6

579

Hlavní
činnost

HosPoDÁŘSrÝ vÝslroex

Hospodářská

činnost

t46

pŘBHr'nD

166

VÝNosŮexÁxlauŮ nlr ZDRoJŮ

Výnosy (v tis. Kč)
A;,V'Ýňosv'z' hlaýn i čin nosti

577

běžnévstupné do objektu
sponzorský dar + dobrovolné vstupné
B. Výnosy z hospodářské

0

707

144

Výnosy celkem

ilI.

Celkem

činnosti

pořádání kulturních akcí
prodej zbožínakoupeného

110
1.42

darV

reklama

podnáiem
dotace Městský úřad Humpolec
dotace Kraiský úřad kraje Vysočina
dotace Ministerstvo kultury

15

iiné ostatnívýnosy

Výriosv správní,,'činnosti
úroky z běŽného účtu

C"

99s

VYNOSY CELKEM
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Náklady (v tis. Kč)
D. Náklady na plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost)

nákup materiálu
spotřeba energie

57

spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
opravy a udržování
ostatníslužby(odvoz odpadu aj.)
osobní nák
daně a poplatky

r21
224
1.

ostatnínáklady
E. Náklady na hospodářskou

činnost
26

nákup materiálu

spotřeba energie
nákladv na prodané zboží
opravv a udržování
Služby

221"

45

osobnínáklady

829

NÁKLADY cELKEM

tv.
(v

pŘBHr-,nD o PEI{ĚŽxÍctt ToCÍCH ZARoK 2015
tis. Kč)

Stav peněžních prostředků na začátku období

296

Cash flow z provozní činnosti:
166

výsledek hospodaření
odpisy
pohledávkv

-2
-6

závazky
nárok na dotace
výdaie příštíchobdobí

-1.1

Cash flow z iňvestičníčinnosti:

pořízeníinvestic
Celkem
Cash flow z finančníčinnosti:
vlastníjmění
Celkem
Stav peněžních prostředků na konci obdobi

451

Stránka 7

V. VÝVoJ FoNDŮ sPoLEČNoSTI
(v tis. Kč)

stav k

vlastníjmění
fondy

408

rozpuštění fondu _ schválení HV 2013
navýšenífondu

1.1.

329

-1.43

- schválení Hv 20L4

65
331.

VI.

stav k 3t.L2,

330

STAVAPOHYB MAJETKU AZAVAZKIJ

(v tis. Kč)

stav k
nemá

majetek
závazky

-

komisní zboŽi

1.1.

majetek

stav k 3t.I2.
nemá majetek

10

Poděkovúnísponzorům u ddrcům:

vII.

SpnÁvn HRADU ToUTo CBSToU oĚxu.la

za Íinančnídary, dotace a pomoc:
- bezejmennýnr návštěvníkům
- Městu Humpolec
- Kraji Vysočina
- Ministerstvu kultury
- Barvy - Alenka

za materiátlní pomoc
- fy VODAK Humpolec s.r.o.
- Sboru dobrovolných hasičůHumpolec
- Městskému kulturnímu a informačnímustředisku v Humpolci a.v Pelhřimově
- Rodinnému pivovaru Bernard
- Národní filmový archiv
- Česká televize
- Společnostem Filmexport Home Video a CinemAr1 Za pomoc při zajišt'ování filmového
materiálu pro filmový festival
za pomoc při obnově a údržběhradu
_ Městu Humpolec
_ Kraji Vysočina
- všem nejmenovaným dobrovolníkům, kteří celoročně pomáhají zajišt'ovat údrŽbu' správu, a
pořádání kulturních aktivit na hradě orlík
'Ť

Poděkovóní sprúvy hradu:

Sprdva hradi at*uie Městu Humpolec

přhpěvky, dary,

a

a dašímvšem suým partnerům a dárcům za

pomoc.

Tato výroční zptávabyla řádně schválena na zasedání společnosti Castrum o.p.s. dne
2016.

il.?r.F

Za Castrum o.p.s.:

Ing. František Kocman

lM

Mgr.Vladimír Staněk

Tomáš Klener

Vyvěšeno na úrednídesce MěÚ Humpolec dne:

sňato dne :
min.doba zveřejnění : 30 dní
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