Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti
Castrum o.p.s.
2001
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 ( 1.000,-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 2.1.2001 uzavřela s
novým majitelem objektu, Městem Humpolec, smlouvu, na jejímž základě zajišťuje na dobu
neurčitou správu objektu, návštěvnický provoz a malou údržbu. Smlouva byla uzavřena jako
nájemní, společnost Castrum o.p.s. tak platí vlastníku nájemné ve výši 2.183,-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 již
dříve (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 2001:
Návštěvnický provoz na hradě:
Hrad byl v roce 2001 pro návštěvníky přístupný od 3.června do 30.září.
Velkou pomocí byla dotace Úřadu práce Pelhřimov na veřejně prospěšné práce, kde nám
byly uhrazeny náklady na jednoho pracovníka po dobu tří měsíců (červenec-září). Díky tomu
mohlo být i v září na hradě otevřeno pro veřejnost krom pondělí denně.
V roce 2001 tak branou hradu při klasickém návštěvnickém provozu prošlo cca 4.670
osob, z toho cca 1.500 lidí se účastnilo kulturních akcí pořádaných správou hradu (středověké
slavnosti, country večery, promítání diapozitivů).
Ve spolupráci s místním gymnáziem byly dále pořádány akce se studenty a dalšími
dobrovolníky - přednášková činnost, víkend experimentální archeologie, dobrovolná pomoc
při údržbě památek.
Stavební a jiné aktivity na hradě
Dále došlo svépomocí dobrovolníky k drobným stavebním úpravám - položení darované
pálené dlažby p.Kašpara z Humpolce do sklepení v horním hradě. Jako v předchozích letech
byla prováděna malá údržba areálu hradu.
Do hradního archivu přibylo díky porozumění vedení Muzea Dr.A.Hrdličky v Humpolci
několik desítek kopií fotografií pořízených dle muzejních sbírek a část fotodokumentace
hradu z pozůstalosti J.Fučíka z Humpolce.
Strukturální členění společnosti:
orgány Castrum o.p.s. - správní rada
- dozorčí rada
Členy správní rady v roce 2001:
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 2001:
ing.Bedřich Stejskal, Vilémov 6
Mgr.Petr Filip, Lužická 1332, Humpolec
Oldřich Vacek, Hradská 818, Humpolec

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2001
ROZVAHA K 31.12.2001

Aktiva (v tis. Kč)

Stav k 1.1.

Výrobky
Zboží
Pohledávky
Peníze
Bankovní účty
Aktiva celkem
Pasiva (v tis. Kč)

Stav k 31.12.

0
3
1
0
115
119
Stav k 1.1.

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

0
10
0
3
149
162
Stav k 31.12.

5
39
74
x
1
119

2
113
x
47
0
162

Účet zisků a ztrát k 31.12.2001
Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem
Výnosy (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zásob výr.
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace
Výnosy celkem

63
2
10
0
40
25
6
0
29
175

0
94
47
0
1
14
66
222

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM
Přehled příjmů a výdajů dle zdrojů

47

Výnosy (v tis. Kč)
Dary
- dary fyzických osob (nad rámec vstupného)

9

Vlastní fondy
- pořádání kulturních akcí a průvodcovská činnost
- prodej zboží nakoupeného a vyrobeného
- pronájem stánku/prodejního místa

94
47
2

Dotace
- dotace Měststký úřad Humpolec
- dotace Úřad práce Pelhřimov

42
24

Ostatní
- úroky z běžného účtu
- přeplatek elektřiny

1
3

Náklady (v tis. Kč)
Náklady na plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost)
- nákup materiálu
- spotřeba energie
- služby (archeolog.průzkum, odvoz odpadu aj.)
- ostatní náklady
Náklady na plnění doplňkových činností
- nákup materiálu
- služby (šermíř. a hudeb. vystoupení aj.)
- mzdové náklady (vč. sociálního poj.)
- náklady na prodané zboží
- spotřeba energie
- ostatní náklady
Náklady na vlastní správu společnosti
- služby (poštovné, telefony aj.)
- spotřeba materiálu (kancelářské potřeby aj.)
- ostatní (poplatky za vedení účtu)

Přehled o peněžních tocích za rok 2001 (v tis. Kč)
Cash flow z provozní činnosti:
čistý zisk
47
odpisy
0
pohledávky
0

3
1
5
3

58
34
31
10
1
24

1
2
2

dodavatelé
odběratelé
zásoby
Celkem

-1
1
-7
40

Cash flow z investiční činnosti:
pořízení investic
0
Celkem
0
Cash flow z finanční činnosti:
fond základního jmění
Celkem
-3
Cash flow celkem

-3

37

Vývoj fondů společnosti (v tis. Kč)

Fond základního jmění
Rezervní fond

Stav k 1.1.
5
39

Stav k 31.12.
3
113

Stav a pohyb majetku a závazků (v tis. Kč)

Majetek
Závazky

Stav k 1.1.
nemá majetek
1

Stav k 31.12.
nemá majetek
nemá závazky

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

-

Děkujeme za finanční pomoc:
-

Městu Humpolec - za příspěvek na nákup chemických WC a pořádané aktivity se
studenty
- Úřadu práce Pelhřimov - za umístění jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce
hrazeného z prostředků OkÚ Pelhřimov na hrad Orlík
- Jaroslavu Novotnému z fy NOBUR s.r.o. za finanční dar 2.000,-Kč
- všem bezejmenným dárcům
Tato výroční zpráva byla řádně schválena na zasedání společnosti Castrum o.p.s.
dne 22.6. 2002.
Za Castrum o.p.s.:

ing.František Kocman

ing.Petra Klenerová

Mgr.Jaroslav Pinkas
Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Humpolec dne:
Sňato dne:

