Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
Krajská organizace Moravskoslezského kraje
__________________________________________________
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1.

Úvodní slovo předsedy Svazu tělesně postižených v ČR, o. s.
krajské organizace Moravskoslezského kraje

Vážení přátelé,
dovolte, abych předložil výročí zprávu krajské organizace STP v ČR, o.s. Moravskoslezského kraje za rok
2013, ve které hodnotíme činnost naší organizace, Centra služeb a vzdělávání, půjčovny kompenzačních
pomůcek a další aktivity jako jsou:
 prodej Euroklíčů
 realizace rekondičních pobytů
 kulturní a společenská činnost
 průběžná aktualizace našich webových stránek a jiné aktivity
Rok 2013 byl bohatý na události v našem Svazu. Byly realizovány volební členské schůze v místních
organizacích, městské, okresní a krajská konference, které zvolily nové výbory a revizní komise.
Toto vše bylo završeno V. celostátním sjezdem Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., který se uskutečnil ve
dnech 20.9. - 21.9.2013 v Benešově u Prahy.
V září roku 2013 jsme se přestěhovali z výškového domu na Ostrčilově ul. do nových nebytových prostor
na ulici 30. dubna 3 (naproti Úřadu práce) Moravská Ostrava.
Na základě rozhodnutí zřizovatelů centra pro ZP MSK, o.s. (STP v ČR, o.s., NIPI, NR ZPČR, SNN ČR)
byla KO STP v ČR, o.s. pověřena těmito subjekty, aby KO MSK zřídila obecně prospěšnou společnost při
centru pro ZP MSK, o.s. Tato záležitost byla realizována a nabyla právní moci dne 13.10.2013 zápisem do
rejstříku obecně prospěšných společností Krajským soudem v Ostravě.
Všechny uvedené záležitosti jsou podrobně popsány v následujícím textu této zprávy.
Naše aktivity přispívají k prosazování a naplňování zájmu a potřeb tělesně a zdravotně postižených osob.
Jsme rádi, že jsme se mohli při tomto úsilí opřít o celou řadu partnerů.
Tato výroční zpráva je především věnována Vám, našim donátorům, dárcům, dobrovolníkům a dalším
spřízněným partnerům.
Vaše pomoc, věnované finanční prostředky, odborné rady a volný čas nás nejen těší, ale i zavazuje do
budoucna.
Věřím, že Vás následující text přesvědčí, že toto společné úsilí nebylo vynaloženo zbytečně.
Dalibor Přeček

2.

Základní informace
Název:
Sídlo:
Telefon, fax:
Právní statut:
IČ:
bankovní spojení:
E-mail:
Statutární zástupce:
místopředsedkyně:
hospodář:

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
krajská organizace Moravskoslezského kraje
30. dubna 3, 702 00 Moravská Ostrava
+420 591 110 051
občanské sdružení
70892351
DIČ: CZ70892351
ČSOB, a.s. pobočka Ostrava číslo účtu: 169081467/0300
stpvcr@seznam.cz
webové stránky: www.svaztp-msk.cz
Dalibor PŘEČEK, předseda
+420 721 907 609
Anna Kravarová
+420 736 512 621
Alois Dombek
+420 732 512 176

Prostorové zázemí
Činnost krajské organizace je realizována v přízemních kancelářích panelového domu na ul. 30.
dubna 3, kde se organizace přestěhovala na konci září 2013. Přístup do kanceláří je bariérový a i
vnitřní prostory jsou bariérové (WC). Parkování je možné na přilehlých parkovištích s jedním
místem vyhrazeným pro zdravotně postižené osoby. Toto parkoviště však není v bezprostřední
blízkosti kanceláře.
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3.

Složení Krajského výboru a Revizní komise Krajské organizace MSK

Složení krajského výboru a revizní komise po krajském shromáždění tj. od 5.6.2013.
Krajský výbor:

4.

Dalibor Přeček - předseda
Anna Kravarová
Alois Dombek
Petr Chýlek
Margita Menšíková
Jiří Myška
Blanka Zapletalová

statutární zástupce
místopředsedkyně
hospodář
člen výboru
členka výboru
člen výboru
členka výboru

MěO STP Ostrava
OkO STP Opava
OkO STP Bruntál
OkO STP Frýdek-Místek
OkO STP Karviná
OkO STP N. Jičín
OkO STP N. Jičín

Revizní komise:
Anna Buhlová
Josef Liška
Irmgarde Ostárková

předsedkyně RK
člen RK
členka RK

OkO STP Opava
OkO STP Karviná
OkO STP Opava

Stručná historie

Svaz invalidů byl založen v roce 1952 a sdružoval všechny invalidní občany bez ohledu na jejich
postižení. Až příchod „Pražského jara“ do Svazu invalidů - umožnil vzniku specifických svazů.
A tak na celostátním sjezdu (1. července 1969) nebyla jiná možnost, než návrhy ustavujících sjezdů
specifických svazů akceptovat a potvrdit.
Tak vznikly Český svaz sluchově postižených, Český svaz tělesně postižených, Český svaz zrakově
postižených a Český svaz vnitřně postižených. Všechny tyto svazy byly zastřešeny Českým sdružením svazu
invalidů. Tento stav vydržel až do roku 1974, kdy na příkaz ÚV KSČ byly jednotlivé svazy zrušeny a
organizace stmelena do jednotného Svazu invalidů v ČR. Tato situace trvala až do června 1990, kdy na
mimořádném celostátním sjezdu Svazu invalidů podle očekávání sjezd zrušil jednotnou organizaci Svazu
invalidů ke dni 3. 12. 1990.
Od roku 1991 nastupuje nová organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR, která zastřešuje
všechny svazy v tak zvaných Smíšených organizacích, kde je soustředěna členská základna.
Později se ukazuje, že ani tento stav není dobrý, jedná se především o to, že SZdP nemá dle svého Statutu
fyzické členy. Proto ani smíšené organizace odvozené od Statutu SZdP nemají z právního hlediska fyzické
členy. Tak zvaní členové smíšených organizací jsou totiž fyzickými členy svazů, např. Svazu tělesně
postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami a dalších. Proto v průběhu roku 2002 dochází k
poslední transformaci, kdy se Smíšené organizace na základě svého osobního rozhodnutí transformují dle
území do místních, základních, okresních a krajských organizací některého ze svazů.
Tolik velmi stručně z více jak padesátileté historie invalidních, či zdravotně postižených občanů.

5.

Poslání a cíle STP v ČR KO kraje MS

Cílem činnosti Krajských organizací STP je prosazování a naplňování zájmů a potřeb tělesně postižených
osob v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na území Moravskoslezského kraje.
KO MS kraje zejména:
a) poskytuje odborné a základní sociální poradenství na základě registrace u Krajského úřadu
b) navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch
TP osob a prosazuje návrhy opatření, týkající se jejich životních podmínek vypracované jinými
orgány a institucemi
c) podílí se v souladu s právními předpisy na realizaci Moravskoslezského plánu vyrovnání
pro občany se zdravotním postižením
d) zabezpečuje spolupráci s jinými organizacemi ZP, zejména s Krajskou radou ZP kraje MS
e) sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch tělesně postižených
osob na území kraje a v případě potřeb iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků
f) zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost
g) vydává neperiodické tiskoviny a publikace, pořádá školení a semináře, případně další akce
v rámci Centra pro sociální poradenství a vzdělávání
h) pořádá rekondiční pobyty pro tělesně postižené občany
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Organizační struktura krajské organizace

Nejvyšším orgánem je Krajské shromáždění delegátů organizačních jednotek (okresní, městské nebo
územní organizace působící v Moravskoslezském kraji). Krajské shromáždění tvoří delegáti podle klíče
daného počtem členů organizací nižšího stupně.
V době mezi shromážděními je řídícím orgánem výbor KO. Krajský výbor (dále jen KV) se skládá
nejméně ze 7 členů, jejich počet musí být vždy lichý. Ze svého středu volí, příp. odvolává místopředsedu,
jednatele, hospodáře a další funkcionáře.
Jménem výboru jedná předseda jako statutární zástupce a v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
Koordinační a informační činnost v okresech zajišťují okresní a městské výbory STP. Tyto zodpovídají za
spolupráci a informovanost v místních organizacích. Kontrolními orgány jsou krajská revizní komise, revizní
komise okresních a místních organizací.
6.1

Organizační schéma krajské organizace kraje Moravskoslezského
Viz příloha

7.

Členská základna v místních organizacích jednotlivých okresů STP v ČR, o. s. KO MSK

7.1

STP v ČR Okresní organizace Bruntál

poř. č. místní organizace
1.
2.

MO Krnov
MO Horní Město
celkem

počet členů TP
58
62
120

7.2

STP v ČR Okresní organizace Frýdek-Místek
poř. č. místní organizace
počet členů TP
1.
MO Smilovice
26
2.
MO Jablunkov
98
3.
MO Bystřice n. O.
174
4.
MO Vratimov
95
5.
MO Pražmo Morávka
131
6.
MO Dobrá
89
7.
MO Třinec
38
8.
MO Frýdlant n. O.
311
9.
MO Frýdek-Místek
112
10.
MO Hnojník
26
celkem
1 100

7.3

STP v ČR Okresní organizace Karviná
poř. č. místní organizace
počet členů TP
1.
MO Karviná
135
2.
MO Orlová
104
3.
MO Havířov-Město
95
4.
MO Bohumín
50
5.
MO Havířov č. 1
41
celkem
425

7.4

STP v ČR Okresní organizace Nový Jičín
poř. č. místní organizace
počet členů TP
1.
MO Studénka
104
2.
MO Bílovec
60
3.
MO Příbor
69
4.
MO Frenštát p. Radhoštěm
113
5.
MO Nový Jičín
151
celkem
497
Celkem MO + kluby TP
727

poř.č.
1.
2.
3.
4.

klub TP v ZO SPCCH počet členů
ZO SPCCH N. Jičín
119
ZO SPCCH Bílovec
22
ZO SPCCH Příbor
30
ZO SPCCH Frenštát p. R.
59
celkem
230
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STP v ČR Okresní organizace Opava
poř. č. místní organizace
počet členů TP
1.
MO Opava 1
176
2.
MO Opava-Kateřinky
216
3.
MO Opava 7
86
4.
MO Hlučín
60
5.
MO Štěpánovice
97
6.
MO Budišov n. Budišovkou
93
7.
MO Hrabyně
65
8.
MO Opava
82
celkem
875
Celkem MO + kluby TP
1 185

7.6

STP v ČR Městská organizace Ostrava
poř. č. místní organizace
počet členů TP
1.
MO Ostrava-Vítkovice
192
2.
MO Moravská Ostrava
84
3.
MO Ostrava-Stará Bělá
46
4.
MO Ostrava-Hrabůvka
68
5.
MO Ostrava-Polanka
42
6.
MO Václavovice
55
celkem
487
Celkem MO + klub TP
517

7.7

Rekapitulace členské základny v jednotlivých Ok O a Mě O STP v ČR, o. s. MS kraje
1.
OkO STP Bruntál
120
2.
OkO STP Frýdek-Místek
1 100
3.
OkO STP Karviná
425
4.
OkO STP Nový Jičín
497
v klubu TP ZO SPCCH
5.
OkO STP Opava
875
v klubu TP ZO SPCCH
6.
MěO STP Ostrava
487
ZO SPCCH
Moravskoslezský kraj
3 504
Celkem
Celkem včetně klubů
4 044

8.

Činnost krajské organizace a jejího výboru

8.1

Výbor krajské organizace

poř. č.
1.
2.
3.

klub TP v ZO SPCCH počet členů
ZO SPCCH Vítkov
72
ZO SPCCH Dolní Benešov 177
ZO Handicap Opava 6
61
celkem
310

poř. č. klub TP v ZO SPCCH počet členů
1.
ZO SPCCH Radvanice
30
celkem
30

230
310
30
540

Výbor krajské organizace MSK se sešel na pěti schůzích v těchto termínech:
7. února 2013
22. května 2013
5. června 2013
22. srpna 2013
28. listopadu 2013
Témata, která byla řešena na schůzích krajského výboru:
 byla projednána roční uzávěrka za rok 2012
 byl projednán a schválen rozpočet na rok 2013
 byl projednán a schválen plán práce na rok 2013
 byla projednána informace o výpovědi z nebytových prostor na Ostrčilové ul.
 byla projednána příprava krajského shromáždění
 transformace Centra soc. služeb a vzdělávání + Centra pro ZP MSK, o.s.
 projednání jednotlivých funkcí ve výboru pro jednání krajského shromáždění
 krajský výbor jako zakladatel OPS při Centru pro ZP MSK, o.s. projednal a jmenoval ředitele tohoto
centra p. Ing. L. Schenka
 byla podána informace z jednání předsedů krajských organizací, které se uskutečnilo 15.8.2013
v Praze - Karlíně
 byla projednána příprava rekondičního pobytu, který se uskutečnil v termínu 5.-12.10.2013 v hotelu
Kahan, Horní Bečva
 byla projednána a schválena Výroční zpráva za rok 2012
 byla provedena kontrola plnění plánu práce za rok 2013
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8.2

byly projednány výsledky V. sjezdu STP v ČR, o.s.
byla podána informace z jednání Moravskoslezské krajské rady ZP ze dne 6.11.2013
předseda informoval o nových nebytových prostorách na ul. 30. dubna 3, kde se organizace
přestěhovala
hospodář organizace na každé schůzi informoval o stavu finančních prostředků organizace
místopředsedkyně p. V. Matějová informovala o divadelních představeních s nabídkou zlevněných
vstupenek
revizní komise provedla dvě kontroly hospodaření KO
Krajské shromáždění

5. července 2013 se uskutečnilo krajské shromáždění delegátů OkO a MěO Ostrava.
Delegáti tohoto krajského shromáždění projednali tato témata:
 zvolili pracovní předsednictvo
 projednali a schválili zprávu o hospodaření za léta 2009-2013
 vyslechli zprávu předsedy KO p. Přečka o činnosti organizace za léta 2009-2013
 zvolili předsedu krajské organizace a předsedu revizní komise
 zvolili nový 7 členný výbor a 3 člennou revizní komisi
 byly projednány a schváleny „Hlavní směry činnosti pro roky 2013-2018
8.3

Rekondiční pobyt pro členy místních organizací v rámci MSK

Rekondičního pobytu, který se uskutečnil ve dnech 5.-12.10.2013 v hotelu Kahan na Horní Bečvě, se
zúčastnilo 48 účastníků.
MěO Ostrava
7 účastníků
OkO Karviná
20 účastníků
OkO Opava
10 účastníků
OkO Bruntál
9 účastníků
OkO Nový Jičín
2 účastníci
Cena rekondičního pobytu byla stanovena ve výši 4 500,- Kč a obsahovala plnou penzi, ubytování, dopravu,
bazén po celý den a rehabilitační procedury ve výši 600,- Kč dle výběru účastníka.
Vyúčtování rekondičního pobytu.
Vedoucí pobytu: Antonie Muřínová
Cvičitelkou a organizátorkou volného času: Anna Kravarová
Rozpočet byl zpracován pro 50 osob.
Účastnický příspěvek 4 500,- Kč/os.
216 000,- Kč
Od vedoucí a cvičitelky nebyl požadován účastnický příspěvek, poněvadž dle zvyklostí nebyly za svoji
činnost honorovány.
Rozpočet byl zpracovaný jako neziskový.
Skutečnost:
Příjmy:
Výdaje:

účastnické příspěvky

příjmy celkem

fakturace hotelových služeb
masáže
vrácené přeplatky na nevyužité procedury
doprava autobusem
(Opava-Ostrava-Karviná-F.-Místek-Horní Bečva a zpět)
ostatní výdaje
(odvoz účastníků z Příbora-F.-Místku a zpět + hovorné)
výdaje celkem

207 000,- Kč
207 000,- Kč
162 650,- Kč
28 110,- Kč
530,- Kč
15 899,- Kč
540,- Kč
207 729,- Kč

Překročené výdaje o částku 729,- Kč byly uhrazeny z rozpočtu KO STP v ČR, o.s. MSK.
Vyúčtování vyhotovil: Alois Dombek
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9.

Krajské shromáždění delegátů MěO a OkO MS kraje

Vzhledem k tomu, že v roce 2013 skončilo funkční období všem funkcionářům na všech úrovních,
uskutečnilo se dne 5. června 2013 v 10.00 hodin v zasedací místnosti KO MSK krajské shromáždění
delegátů městské organizace Ostrava a okresních organizací Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a
Opava.
Byly podány tyto zprávy:
 zpráva předsedy KO o činnosti za roky 2009 až 2013
 zpráva o hospodaření KO za roky 2009 až 2013
 zpráva revizní komise
Ve volbách byl zvolen předsedou krajské organizace p. Dalibor Přeček, který je současně statutárním
zástupcem organizace.
Nový výbor KO STP v ČR, o.s. MSK byl zvolen v tomto složení:
Alois Dombek
OkO STP Bruntál
Petr Chýlek
OkO STP Frýdek-Místek
Anna Kravarová
OkO STP Opava
Margita Menšíková
OkO STP Karviná
Jiří Myška
OkO STP N. Jičín
Blanka Zapletalová
OkO STP N. Jičín
Revizní komise:
Do funkce předsedkyně revizní komise byla zvolena p. Anna Buhlová.
Revizní komise byla zvolena v tomto složení:
Josef Liška
OkO STP Karviná
Irmgarde Ostárková
OkO STP Opava
Dále byly projednány a schváleny „Hlavní směry činnosti pro roky 2013-2018“.

10.

V. sjezd Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.

Pátý sjezd STP v ČR, o.s. se uskutečnil ve dnech 20. a 21. září 2013 v Benešově u Prahy.
I. DEN JEDNÁNÍ SJEZDU:
Jednání otevřel a řídil p. Petr Dlabal. Přivítal přítomné delegáty a hosty.
Sjezd oficiálně zahájila p. Helena Klasnová. Ta přivítala všechny přítomné a vyjádřila přesvědčení, že
budou přijata taková opatření, která i nadále povedou ke stabilizaci našeho Svazu i při všech
změnách, které naši organizaci čekají. Dále hovořila o mezilidských vztazích v našich
organizacích, kdy mnozí členové jen kritizují a sami nejsou ochotni pro organizaci nic udělat.
Informovala o zrušených organizacích pro nedostatek funkcionářů. Rozhodující úlohu v další činnosti
budou hrát dva aspekty, finanční otázka a chuť něco dělat, řekla p. Klasnová. Závěrem svého vystoupení
požádala delegáty, aby minutou ticha uctili památku těch, kteří už mezi námi nejsou.
 dále byl projednán program sjezdu, který byl schválen
 byla provedena volba jednotlivých komisí a byl schválen jednací řád
 byl projednán otevřený dopis pana Miloslava Rygla a Mgr. Jiřího Morávka
 byly předneseny jednotlivé zprávy
 byl projednán návrh nových stanov včetně připomínek z pléna
 byl projednán a schválen volební řád
Po prezentaci kandidátů do správní rady a dozorčí rady byly provedeny volby s těmito výsledky:
Předseda volební rady p. Karel Raubych vyhlásil výsledky voleb do vrcholových orgánů, do kterých byli
zvoleni:
předsedkyně Svazu:
Helena Klasnová
místopředseda Svazu:
Ing. Vlastimil Birčák
předseda dozorčí rady:
Květoslav Kábrt
členové správní rady:
Ing. Alena Říhová
Ing. Andrea Bělovská
Karla Zbořilová
JUDr. Oleg Brückler
PhDr. Zdenka Zahrádková

-7členové dozorčí rady:

Jaroslava Koukalová
Milada Netoufalová

II. DEN JEDNÁNÍ SJEZDU:
Jednání zahájila předsedkyně Svazu p. Helena Klasnová, která seznámila delegáty s programem druhého
dne sjezdu.
Mgr. Mojmír Přívara informoval, že spolu s JUDr. Maškem upravili stanovy dle včerejšího projednání a
připomínek. Upravené stanovy dle připomínek delegátů byly delegáty sjezdu schváleny.
Pak byly na sjezdu projednány tyto body programu:
 změna organizace na spolek a budoucí činnost STP v ČR, o.s
 diskuze k činnosti STP v ČR, o.s.
 příspěvky a výhody pro OZP - současný stav připravované změny - JUDr. Jan Hutař
 seznámení s hlavními směry činnosti na další volební období
 závěr sjezdového jednání
Na závěr V. sjezdu STP v ČR, o.s. vystoupila předsedkyně Svazu p. H. Klasnová. Ve svém vystoupení
konstatovala, že podstatná část našich organizací pracuje dobře. Na druhé straně jsou organizace, kde
vzájemná nesnášenlivost a neustálé konflikty jsou podhoubím pro zánik organizace.
Závěrem poděkovala všem účastníkům sjezdu za aktivní přístup a popřála všem hodně zdraví a pozdrav
všem členům v místních organizacích.

11.

Oblast projektů

Krajská organizace podala v roce 2013 tyto projekty s žádostí o dotaci.
1. Žádost poskytovatele soc. služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013
Dotační program: Podpora soc. služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013
Název projektu: Centrum pro sociální poradenství a vzdělávání
Druh služeb: Odborné sociální poradenství
Požadovaná dotace: 188 520,- Kč
Výsledek: Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2013
byla schválena dotace ve výši 90 000,- Kč.
Na základě „Žádosti o dofinancování sociálních služeb“ ze dne 12.2.2013, byla dotace navýšena na
112 000,- Kč.
Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2013 na sociální služby je v přílohách
této výroční zprávy.
2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK KÚ Ostrava
Název programu: Podpora zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče
Název projektu: Rekondiční pobyty pro tělesně postižené na horních a dolních končetinách
Požadovaná dotace: 145 000,- Kč
Výsledek: Zastupitelstvo MSK rozhodlo na svém zasedání neposkytnout naší organizaci účelovou dotaci
z rozpočtu MSK v rámci Programu na podporu projektů v odvětví zdravotnictví na rok 2013.
3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK KÚ Ostrava
Název projektu: Přestěhování do nových prostorů na ulici 30. dubna 3, Mor. Ostrava
Požadovaná dotace: 28 000,- Kč
Výsledek: Rada Moravskoslezského kraje dne 22.10.2013 usnesením č. 27/2070 rozhodla o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK STP v ČR, o.s. KO MSK ve výši 20 000,- Kč.
Vyúčtování dotace z rozpočtu MSK KÚ Ostrava:
Náklady na stěhování

5 200,-

Dohody o provedení práce

4 600,-

Nákup a položení linolea

8 322,-

Spotřeba materiálu (malbit a jiné)
Zhotovení orientační tabule
Celkem

752,1 126,20 000,-

-84. Státní dotace Úřadu vlády prostřednictvím STP v ČR, o.s.
Použití: Administrativní servis organizačních jednotek STP v ČR, o.s.
Výše přidělené dotace: 8 226,- Kč
Tabulka vyúčtování dotace č. 22181 z Úřadu vlády:
Náklady na provoz

Celkové náklady

Dotace

kancelářské potřeby

3 726,-

DDHM

0,-

ostatní materiál

0,-

cestovné

0,-

telefony

0,-

poštovné

0,-

ostatní spoje

0,-

školení a kurzy

0,-

oprava kancelářské techniky

0,-

nájemné

0,-

osobní náklady

12.

4 500.-

Zpráva o hospodaření

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. krajská organizace MS kraje v roce 2013 hospodařila jak s vlastními
prostředky, tak s poskytnutými dotacemi. Vlastní prostředky tvořily výnosy z pronájmu, výnosy z půjčovny
kompenzačních pomůcek a jiné drobné výnosy.
Dotace tvořily tyto položky:
 státní dotace na podporu sociálních služeb
 dotace Krajského úřadu MSK na přestěhování do nových prostor na ul. 30. dubna 3.
 dotace z Úřadu vlády prostřednictvím STP v ČR, o. s. na Administrativní servis organizačních
jednotek STP v ČR, o.s.
Výsledky hospodaření za rok 2013
PŘÍJMY - položky
nájem a prodej služeb
půjčovna kompenzačních pomůcek
dotace MPSV
Dotace STP v ČR, o.s. - Úřad vlády
KÚ Ostrava
ostatní
PŘÍJMY celkem
VÝDAJE - položky
spotřebované nákupy
DDHM
energie
spoje
opravy a údržba
nájemné
cestovné
občerstvení
osobní výdaje

Skutečnost

Rozpočet

112 000,7 000,20 000,100,173 600,Rozpočet

26 570,4 692,112 000,3 726,20 000,54,167 042,Skutečnost

6 400,20 000,21 300,27 800,18 600,5 100,2 900,65 700,-

8 064,11 738,17 809,18 339,28 454,16 766,3 698,3 474,65 699,-

-9bankovní poplatky

1 000,-

1 027,-

jiné služby

4 800,-

4 540,-

173 600,-

179 608,-

VÝDAJE celkem
Hospodářský výsledek: příjmy celkem
výdaje celkem
hospodářský výsledek

167 042,-- Kč
179 608,-- Kč
- 12 566,-- Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2013
běžný účet
spořící účet
zůstatek v pokladně
Celkem

7 487,30 Kč
5 749,20 Kč
3 553,-- Kč
16 789,50 Kč

Agenda hospodaření je vedena v souladu s postupy účtování v podvojném účetnictví strojově. Předkládané
výsledky jsou oficiální údaje, ověřené revizní komisí a schváleny krajským výborem dne 16. května 2014.
Tyto údaje byly poskytnuty pro potřeby ostatních státních orgánů a institucí.
Vypracoval: Alois Dombek, hospodář organizace

13.

Revizní zpráva

o provedené kontrole účetní uzávěrky za rok 2013.
Revize hospodaření byla provedena za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 (1. pololetí) dne 22.8.2013
a za 2. pololetí 6.2.2014 v kanceláři KO STP v ČR, o.s. MSK 30. dubna 3. Moravská Ostrava.
předseda revizní komise Anna Buhlová
členové
Josef Liška
Irmgarde Ostárková - omluvena za 2. pololetí
Odpovědná osoba za vedení účetní agendy: Alois Dombek
Revizní komisi byly předloženy tyto doklady:
 výpis dokladů pokladny
 pokladní doklady
 doklady běžného účtu
 výpisy běžného účtu
PS k 1.1.2013
Příjmy
Výdaje
KS k 31.12.2013

1 050,-- Kč
111 596,-- Kč
109 093,-- Kč
3 553,-- Kč

PS k 1.7.2013
Příjmy
Výdaje
KS k 31.12.2013

1 463,-- Kč
84 267,-- Kč
82 177,-- Kč
3 553,-- Kč

PS k 1.1.2013
Příjmy
Výdaje
KS k 31.12.2013

32 985,61 Kč
498 444,06 Kč
523 942,17 Kč
7 487,50 Kč

PS k 1.7.2013
Příjmy
Výdaje
KS k 31.12.2013

40 997,87 Kč
357 029,09 Kč
390 539,56 Kč
7 487,50 Kč

Spořící účet č. 234414771/300
PS k 1.1.2013
Převod na BÚ
Úroky
KS k 31.12.2013

25 728,10 Kč
- 20 000,-- Kč
21,10 Kč
5 749,20 Kč

Pokladna za rok 2013

Banka rok 2013

13 dokladů
71 dokladů
účet č. 1690811467 /0300

38 dokladů
71 dokladů

- 10 Závěr revize:
Předložené doklady souhlasí s výpisem pokladních dokladů a dokladů běžného účtu. Doklady mají všechny
předepsané náležitosti, věcnou i formální správnost. Agenda hospodaření je vedena přehledně v
chronologickém sledu. S finančními prostředky bylo nakládáno v souladu se schváleným rozpočtem pro rok
2013.
Daňové přiznání z příjmů právnických osob za rok 2013 a to včetně příloh bylo předloženo příslušnému
Finančnímu úřadu.
Revizní komise při kontrole neshledala žádné nedostatky ve vedení účetnictví, a proto revizní
zpráva nemá žádná nápravná opatření. Se zprávou revizní komise bude výbor KO STP seznámen na
nejbližším zasedání.
Za RK KO STP: Anna Buhlová

14.

Centrum pro sociální poradenství a vzdělávání

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Krajský úřad Moravskoslezského kraje
rozhodl dne 5.11.2007 o registraci sociálních služeb č. j. MSK 102538/2007 podané dne 28.6.2007,
krajskou organizací STP v České republice, o. s. takto:
Druh služby: odborné sociální poradenství
Název zařízení: Centrum pro sociální poradenství a vzdělávání
Cíle projektu:
Cílem poskytovaných služeb je podávání kvalifikovaných informací osobám se zdravotním postižením o
jejich právech, oprávněných zájmech a potřebách popř. pomoc při hledání možnosti řešení jejich problémů.
Výsledkem působení služeb, poskytovaných v Centru pro sociální poradenství a vzdělávání je podpora
integrace osob s těžkým zdravotním postižením do běžného života, jejich seberealizace a nezávislost.
Poskytované služby:
 základní a odborné sociální poradenství
 školící a vzdělávací akce
 realizace projektů na regionální úrovni financovaných ze zdrojů Krajského úřadu MS kraje
 realizace projektů na regionální úrovni financovaných ze zdrojů MPSV
 rekondiční a rehabilitační pobyty pro občany postižené na horních a dolních končetinách
 plavání a cvičení pro zdravotně postižené
 volnočasové aktivity (zajišťování vstupenek do divadel)
 prodej Euroklíčů
 provoz půjčovny kompenzačních pomůcek
Komu nabízíme naše služby?
 osobám s tělesným postižením
 osobám s kombinovaným postižením
 osobám se zdravotním postižením
Volnočasové aktivity:
 kurzy PC pro zdravotně postižené
 plavání a cvičení pro zdravotně postižené
 organizování návštěv kulturních akcí, zejména pak Národního divadla Moravskoslezského
 podpora sportovních akcí
Sídlo Centra:

Ostrčilova 4, 702 00 Ostrava-Mor. Ostrava
od 1.10.2013 30. dubna 3, Mor. Ostrava
Telefon: +420 596 110 051, mobil: +420 721 907 609

Úřední hodiny:

Úterý
9.00 - 12.00 hodin
Středa:
9.00 - 12.00 hodin
Čtvrtek:
9.00 - 14.00 hodin
Činnost Centra je zajišťována hlavně díky neinvestiční dotaci MPSV ze státního rozpočtu a
dobrovolnickou činností.

Personální zajištění:
Dalibor Přeček
Antonie Muřínová
Věra Matějová
Alois Dombek

- 11 vedoucí Centra - soc. služby, projekty
sociální služby
školení, rekondiční pobyty, volnočasové aktivity a administrativa
vedení účetnictví, vyúčtování projektů

Statistika klientely – podle druhu poskytované služby za rok 2013
Specifikace služeb
Základní a odborné sociální poradenství
Školící a vzdělávací akce
Sepsání žádostí, odvolání a jiné
Pomoc při řešení zaměstnání
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Prodej Euroklíčů
Informace o ozdravných, relaxačních
a rehabilitačních pobytech, rehabilitační plavání
a cvičení, jejich zajištění
Volnočasové aktivity (návštěva divadla, koncert)
Poskytování všeobecných informací,
Telefonické dotazy a ostatní služby

15.

Počet intervencí, kontaktů
Počet účastníků
57
0
18
0
7
3
48
732
74

Spolupráce s jinými občanskými sdruženími

15.1 Moravskoslezská Krajská rada zdravotně postižených
Naše krajská organizace STP v ČR, o. s. MSK je členem MSKR ZP od jejího založení (to je od roku
2002).
Na posledním Krajském shromáždění organizací osob se zdravotním postižením Moravskoslezského kraje,
které se uskutečnilo 26. 4. 2012 byl do výboru této organizace opětovně zvolen za KO STP v ČR, o.s.
p. Dalibor Přeček, dále byli zvoleni za STP v ČR, o.s. p. J. Myška a p. J. Kotas, kteří se zúčastnili nebo
spolupracovali na těchto akcích:
 zúčastnili se jednání krajského shromáždění členských organizací NRZP ČR v MSK dne 6.11.2013
 zúčastnili se semináře na téma „Neziskové organizace v právní úpravě podle OZ, aneb jak to bude po
Novém roce“
15.2 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
Centrum je svazem občanských sdružení, které je ustanoveno dle zákona 83/1990 Sb.
Zakládajícími členy jsou tato občanská sdružení:
 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. (NRZP ČR)
 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNaN ČR)
 Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. (STP v ČR)
 Národní institut pro integraci osob se sníženou schopností pohybu a orientace, o.s. (NIPI)
Nejvyšším orgánem Centra je Valná hromada. Mezi zasedáními Valné hromady je výkonným orgánem
Centra Výkonný výbor. Předsedou Výkonného výboru Centra pro ZP MS kraje je p. Dalibor Přeček, který
zastupuje členskou organizaci STP v ČR, o.s.
V průběhu roku 2013 byly naplňovány smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Centrem pro ZP MSK a KO
STP v ČR, o. s. v těchto oblastech:
 zajišťování informovanosti a distribuci Euroklíčů
 vztahy při vzájemném využití půjčoven kompenzačních pomůcek
 pronájem zasedací místnosti pro účely v souladu s projektem - konzultační a vzdělávací činnosti
souvisejících s projektem „Osobní asistence“
 spolupráce s detašovanými pracovišti Centra s okresními a místními organizacemi STP v ČR, o.s.
zejména v sociální oblasti. Spolupráce je aktivní na detašovaných pracovištích Centra pro ZP, kde
Centrum soc. služeb a vzdělávání při KO STP v ČR, o. s. MSK nemá působnost, jelikož je jen v
Ostravě a poskytuje služby pro klienty Ostravy a okolí.

- 12 Dne 19.12.2012 na jednání se zakladateli (členskými organizacemi) Center pro zdravotně postižené - viz
13.2 byl projednán návrh na transformaci stávajících CZP na obecně prospěšné společnosti (OPS).
Při transformaci se navrhuje, aby zakladatelem nově vytvořené OPS byla v každém regionu jen jedna ze
současných členských organizací samostatně.
Na jednání bylo rozhodnuto, že v Moravskoslezském kraji bude zřizovatelem OPS Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s. krajská organizace MSK.
Po tomto rozhodnutí začaly přípravné práce související se zřízením OPS při Centru pro ZP MSK, o.s.
Krajský výbor toto rozhodnutí projednal a schválil na své schůzi dne 22.5.2013. Vzhledem k náročnosti celé
akce byl vytvořen harmonogram prací tak, aby do konce roku 2013 byla o.p.s. zapsána do rejstříku obecně
prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě.
Na schůzi krajského výboru STP v ČR, o.s. MKS dne 5.6.2013 výbor organizace schválil návrh na
jmenování do funkce ředitele nově vznikající o.p.s. při Centru pro ZP MSK p. Ing. Libora Schenka.
Výbor dále zvolil správní radu Centra v tomto složení:
Anna Kravarová
Mgr. Richard Pešat
Dalibor Přeček
Dozorčí rada byla zvolena v tomto složení:
Alois Dombek
Ivana Vavrečková
Blanka Zapletalová
Na prvním společném zasedání správní a dozorčí rady dne 18.7.2013 byl zvolen:
předseda správní rady Centra pro ZP MSK, o.p.s.
Dalibor Přeček
předseda dozorčí rady Centra pro ZP MSK, o.p.s.
Alois Dombek
Po splnění dalších povinností souvisejících se zřízením o.p.s. (návrh na zápis obecně prospěšné společnosti,
notářský zápis) byl usnesením krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2013 zapsán v rejstříku obecně
prospěšných společností krajského soudu v Ostravě v oddílu 0, vložen vložce číslo 1218 jako Centrum pro
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Takto vzniklá o.p.s. bude vypracovávat žádosti nejen pro Centrum ZP MSK, o.p.s. ale i pro STP v ČR, o.s.
KO MS kraje.

16.

Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

Magistráty města Ostravy, Karviné, Opavy, Bruntálu a Městské úřady Frýdek-Místek a
Nový Jičín
Naše okresní organizace a městská organizace Ostrava spolupracovaly při realizaci „Plánu vyrovnávání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením“. Funkcionáři výborů jsou členy komisí a pomáhají řešit
problémy v oblasti sociální a zdravotní.
16.1

16.2 Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Spolupráce s Krajským úřadem probíhala na úrovni spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví.
Na jednání u Mgr. Daniela Rychlíka, vedoucího sociálního odboru, za přítomnosti ing. L. Schenka, ředitele
Centra pro ZP MSK, o.s. byly projednány tyto důležité otázky:
 transformace Centra na o.p.s. jehož zřizovatelem je KO STP v ČR, o.s. MSK
 zrušení Centra sociálních služeb a vzdělávání při STP v ČR, o.s. MSK
 dotace pro KO STP v ČR, o.s. MSK na náklady související s přestěhováním organizace do nových
nebytových prostorů na ul. 30. dubna 3
Bylo rozhodnuto, že sociální odbor vyhoví žádosti o poskytnutí dotace.

17.

Spolupráce s STP v ČR, o. s. Praha

Krajská organizace STP v ČR, o. s. v roce 2013 spolupracovala se správní radou na těchto úkolech:
 příprava na založení obecné prospěšné společnosti
 příprava na transformaci z občanského sdružení na pobočné spolky
 příprava sloučení sociálních služeb našeho Centra soc. služeb a vzdělávání s Centrem pro ZP MSK
 příprava a realizace založení o.p.s. krajském organizací STP v ČR, o.s. MSK u Centra pro ZP MSK,
o.s.
Využívali jsme poskytovaných informací v oblasti vyhlašovaných projektů nadacemi a jinými subjekty.
Zúčastnili jsme se porad předsedů KO, případně jiných aktivit.

- 13 17.1 Přehled dotací za rok 2013 Moravskoslezský kraj čerpané ze státního rozpočtu Ministerstva
OV STP

Dotace MZ

vratka

vratka

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(11,12, 13, 14, 15)

Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava

11
13
11
13
11
13
11
13
11
13
11
13

CELKEM

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00

Celkem
MZ
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
18 000,00

Žádosti pro rok 2013 o dotaci z MZ org. jednotky nepodaly. Žádost o dotaci si podala pouze 1 organizační
jednotka „ Nový Jičín“.
Vysvětlivky:

MZ dotace: 11- rekondiční pobyty
12 - pobyty pro vozíčkáře

13 - plavání a cvičení
14 - pobyty pro TTP děti

17.2 Přehled dotací za rok 2013 Moravskoslezský kraj čerpané ze státního rozpočtu Úřadu vlády ČR
OV STP

Dotace MZ
(22)

vratka

vratka

Celkem

MZ
Bruntál

22

0,00

0,00

0,00

0,00

Frýdek-Místek

22

4341,00

0,00

0,00

4 341,00

Karviná

22

2202,00

0,00

0,00

2 202,00

Nový Jičín

22

4 130,00

0,00

0,00

4 130,00

Opava

22

4 073,00

0,00

0,00

4 073,00

Ostrava

22

0,00

0,00

0,00

0,00

KO STP MSK
Celkem

22

10 354,00
25 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 354,00
25 100,00

Vysvětlivky:
Úřad vlády dotace: prj.č.22- administrativní servis pro organizační jednotky STP v ČR, o.s. V dotaci jsou
zahrnuté i DPP a kancelářské potřeby, které se čerpaly pro jednotlivé organizační jednotky centrálně přes
Prahu. (centrálně čerpané nákl. Položky-DPP a kancelářské potřeby- byly určeny pro organizační jednotky,
proto se započítávají do celkového čerpání dotace).
Zpracovala Anna Birčáková, STP v ČR, z.s. Praha dne 30.4.2014
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18.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří finanční, materiální nebo jinou formou podpořili naši organizaci.

DĚKUJEME
Finanční pomoc:
 MPSV v ČR za poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na poskytování sociálních služeb ve výši
 STP v ČR, o.s. Praha 8 - Karlín za finanční prostředky poskytnuté
prostřednictvím Úřadu vlády ČR na projekt „Administrativní
servis organizačních jednotek STP v ČR, o. s. ve výši
 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje za poskytnutí neinvestiční
dotaci na přestěhování do nových nebytových prostorů na ul. 30. dubna 3
ve výši

112 000,- Kč
8 226,- Kč
20 000,- Kč

Dále děkujeme:
 Primátorovi, radě a zastupitelům za zapůjčení kanceláří ve výškovém domě
na Ostrčilové ul. k činnosti KO STP MO kraje
 Vedení Národního divadla Moravskoslezského za 50% slevu ze vstupného pro naše členy
 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví za
spolupráci
 P. Ing. Liboru Šenkovi, řediteli Centra pro ZP MSK za spolupráci
 Za spolupráci p. Bc. Daně Matulové, koordinátorce Moravskoslezské krajské rady ZP
 Za spolupráci firmě PROTEOR CZ s.r.o. Ostrava
 Dobrovolníkům z řad místních, okresních a městské organizace Ostrava, členům výboru
těchto organizací za jejich celoroční poctivou práci ve prospěch tělesně postižených občanů

Výroční zpráva je vhodnou příležitostí říci zase jednou nahlas:
DĚKUJEME!

16.5.2014

