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1.   Úvodní slovo předsedy Svazu tělesně postižených v ČR z.s. 
 krajské organizace Moravskoslezského kraje 

  
Vážení přátelé, 
     uživatelé služeb a příznivci Svazu tělesně postižených v ČR z.s. Moravskoslezského kraje. Předkládám 
Vám výroční zprávu za rok 2015, ve které Vás informuji o činnosti naší organizace a důležitých událostech, 
které se v průběhu roku udály.  
Naše organizace v průběhu roku zajišťovala tyto hlavní činnosti: 
 provoz půjčovny kompenzačních pomůcek 
 prodej Euroklíčů 
 zorganizovali jsme a realizovali rekondiční pobyt pro klienty postižené na horních a dolních 

končetinách  
 spolupráce s místními, okresními a městskou organizací Ostrava v rámci Moravskoslezského kraje 
 spolupráce s Centrem pro ZP Moravskoslezského kraje o.p.s, jehož je KO STP v ČR z.s. MSK 

zřizovatelem  
 organizace a realizace volnočasových a společenských aktivit, zejména spolupráce s Národním 

divadlem MSK 
 průběžně po celý rok byly aktualizovány webové stránky (www.svaztp-msk.cz) 

V souvislosti s novým občanským zákoníkem jsme v průběhu roku 2015 dokončili přeměnu z občanského 
sdružení na spolek (pobočný spolek) a organizace byla zapsána do spolkového rejstříku u městského soudu 
v Praze. 
Naše organizace STP v ČR oslavily v minulém roce 25. výročí od založení této organizace. 
Krajská organizace uspořádala k této významné události slavnostní seminář, na kterém bylo předáno 
„Poděkování“ navrženým členům a funkcionářů v rámci Moravskoslezského kraje, za jejich dlouholetou 
práci v organizacích STP v ČR.  
Závěrem svého zamyšlení nad rokem 2015 bych chtěl poděkovat členům krajského výboru a revizní komisi 
za pomoc a spolupráci po celý rok 2015. Děkuji administrativní pracovnici Věře Matějové, která byla 
odpovědna za spolupráci s ND MSK a administrativní agendu KO. 
Děkuji našim příznivcům, partnerům a dárcům, kteří podporují naši činnost, a doufám, že nám poskytnou 
podporu i v následujících létech. 
Věřím, že Vás následující informace přesvědčí, že toto společné úsilí nebylo vynaloženo zbytečně. 
 
  
         Dalibor Přeček 
             předseda 
 
2.  Zřizovatel – základní informace 
 
 Název:  Svaz tělesně postižených v České republice z.s.  
 Sídlo:  Karlínské náměstí 59/12, 186 00  Praha 8 – Karlín 
 Právní forma:  zapsaný spolek 
 IČ:  00536334 
 Telefon:  + 420 221 890 453 
 e-mail:  info@svaztp.cz    web: www.svaztp.cz 
 Předsedkyně STP v ČR z. s.:   Helena Klasnová – členka správní rady STP v ČR z.s. 
 Telefon:  + 420 606 342 879 
 e-mail:  helena.klasnova@svaztp.cz    
 Místopředseda STP v ČR z. s.: Ing. Vlastimil Birčák – člen správní rady 
 Telefon:   + 420 606 628 138 
 e-mail:    v.bircak@email.cz 
 Předseda dozorčí rady:  Květoslav Kábrt 
 Telefon:   +420 724 113 329 
 e-mail:    k.kabrt@seznam.cz 
 

http://www.svaztp/
mailto:info@svaztp.cz
http://www.svaztp.cz/
mailto:v.bircak@email.cz
mailto:k.kabrt@seznam.cz
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3.  STP v ČR z.s.  – krajská organizace MSK 
 Název:    Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 
     krajská organizace Moravskoslezského kraje 
 Sídlo:    30. dubna 3, 702 00 Moravská Ostrava 
 Právní forma:   pobočný spolek    
 IČ:     70892351 
 Telefon:   +420 733 332 734      
 Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. pobočka Ostrava    číslo účtu: 169081467/0300 
 E-mail:    stpvcr@seznam.cz     web: www.svaztp-msk.cz 
 Předseda: Dalibor PŘEČEK - statutární zástupce  
     +420 721 907 609  
 e-mail:    dalibor.precek@centrum.cz 
 Místopředsedkyně:  Anna Kravarová 
 Telefon:   +420 736 512 621 
 e-mail:    stp.opava@seznam.cz 
 Hospodář:   Alois Dombek 
 Telefon:   +420 732 512 176 
 e-mail:    aldombek@outlook.cz 
 Prostorové zázemí 

       Činnost  krajské  organizace je realizována v přízemních kancelářích panelového  domu  v  
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. 

 
4.  Složení krajského výboru a revizní komise krajské organizace MSK 
 

Krajský výbor: 
Dalibor Přeček - předseda  statutární zástupce  MěO STP Ostrava 
Anna Kravarová   místopředsedkyně  OkO STP Opava 
Alois Dombek    hospodář   OkO STP Bruntál 
Petr Chýlek    člen výboru   OkO STP Frýdek-Místek 
Margita Menšíková   členka výboru   OkO STP Karviná 
Jiří Myška    člen výboru   OkO STP N. Jičín 
Blanka Zapletalová   členka výboru   OkO STP N. Jičín 
  
Revizní komise: 
Anna Buhlová    předsedkyně RK  OkO STP Opava 
Josef Liška    člen RK    OkO STP Karviná  
Irmgarde Ostárková   členka RK   OkO STP Opava 
V únoru 2015 zemřel pan Josef Liška. Po jednáních předsedy p. Přečka s p. Josefou Gewinerovou 
byla touto revizní komisí kooptována jako členka revizní komise s platností od 14.5.2015.  
     

5. 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. 

mailto:stpvcr@seznam.cz
http://www.svaztp-msk.cz/
mailto:dalibor.precek@centrum.cz
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 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. 

 
6. Poslání a cíle STP v ČR KO kraje MS 
 
 KO je především iniciační, koordinační a řídící organizace pro všestranné prosazování, naplňování a hájení 
zájmů a potřeb osob s tělesným postižením nebo jiným zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní 
správy a samosprávy na území Moravskoslezského kraje. 
Zajišťuje zejména tyto služby: 

a) úzce spolupracuje s Centrem pro zdravotně postižené MSK o.p.s. a jeho detašovanými pracovišti 
v okresech Moravskoslezského kraje 

b) podílí se na návrzích orgánů státní správy a samosprávy na potřebné legislativě či jiných 
opatřeních ve prospěch TP osob a prosazuje opatření, týkající se jejich životních podmínek 

c) podílí se prostřednictvím výboru NRZP ČR pro MSK na realizaci Moravskoslezského plánu 
vyrovnávání pro občany se zdravotním postižením 

d) zabezpečuje spolupráci s jinými organizacemi ZP, zejména s výborem NRZP MSK 
e) zajišťuje provoz půjčovny kompenzačních pomůcek, jejich údržbu a doplňování novými 

pomůckami 
f) zajišťuje finanční prostředky pro realizaci rekondičních pobytů TP osob 
g) spolupracuje s Národním divadlem Moravskoslezským při zajišťování vstupenek na představení 

s 50% slevou pro TP členy 
h) vydává neperiodické tiskoviny a publikace, pořádá školení a semináře pro členy výborů MO,  

MěO a OkO 
i) zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost           

 
7. 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 zvoleni 
příslušným okresním shromážděním podle klíče schváleným krajským výborem. 
     V době mezi shromážděními je řídícím orgánem výbor KO. Krajský výbor (dále jen KV), který se skládá 
nejméně z 5 členů, jejich počet musí být vždy lichý. Ze svého středu volí, příp. odvolává místopředsedu a 
hospodáře. 
Výbor je kolektivním statutárním orgánem KO, jménem výboru KO navenek jedná a podepisuje předseda 
KO. Předsedu KO v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda KO, případně jiný výborem písemně 
pověřený člen. 
 
7.1    Organizační schéma krajské organizace kraje Moravskoslezského 
 Viz příloha 

 
8. Členská základna v místních organizacích jednotlivých okresů STP v ČR z.s. 
 KO MSK 

 
8.1       STP v ČR Okresní organizace Bruntál   - k 31.12. 2015 ukončila svou činnost okresní  
           organizace Bruntál a k témuž datu byla zrušena. 
 STP v ČR Místní organizace 
 1. MO Krnov      54 
 2. MO Horní Město     62  
    celkem 116 
 
8.2 STP v ČR Okresní organizace Frýdek-Místek 

poř. č. místní organizace počet členů TP 
  1. Smilovice      27 
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   2. MO Jablunkov      96 
   3. MO Bystřice n. O.   168   
   4. MO Vratimov      99     
   5. MO Dobrá      83      
   6. MO Frýdlant n. O.   293   
   7. MO Frýdek-Místek     82   
   8. MO Hnojník      20 
    celkem               868 

 
8.3   STP v ČR Okresní organizace Karviná 
 poř. č. místní organizace počet členů TP 
   1. MO Karviná    135    
   2. MO Orlová    101    
   3. MO Havířov-Město     81 
   4. MO Bohumín      46     
   5. MO Havířov č. 1     44     
    celkem               407 
 
8.4 STP v ČR Okresní organizace Nový Jičín 

poř. č. místní organizace počet členů TP  klub TP v ZO SPCCH   počet členů 
   1. MO Studénka     86    
   2. MO Bílovec     53     SPCCH Bílovec     21 
   3. MO Příbor     72    SPCCH Příbor      34 
   4. MO Frenštát p. Radhoštěm 162        
   5. MO Nový Jičín   159  SPCCH N. Jičín    103      
    celkem              532     celkem  158          
 Celkem MO + kluby TP              690 
 
8.5 STP v ČR Okresní organizace Opava 

poř. č. místní organizace počet členů TP  kluby TP v ZO SPCCH  počet členů 
   1. MO Opava 1   183  ZO SPCCH Vítkov        65   
   2. MO Opava-Kateřinky  216  ZO SPCCH Dolní Benešov        171 
   3.   MO Opava 7     87  ZO Handicap Opava 6      53 
    4.  MO Hlučín     55       celkem               289 
     5.     MO Štěpánovice    98     
   6. MO Budišov n. Budišovkou   87      
   7.   MO Hrabyně     65 
   8. MO Opava       75       
    celkem              866  
  Celkem MO + kluby TP           1 155 
 
8.6 STP v ČR Městská organizace Ostrava 
 poř. č. místní organizace počet členů TP  klub TP v ZO SPCCH počet členů 
   1. MO Ostrava-Vítkovice              208  ZO SPCCH Radvanice      20 
   2. MO Moravská Ostrava    90     celkem      20 
   3. MO Ostrava-Stará Bělá    54      
   4. MO Ostrava-Hrabůvka    58    
   5. MO Ostrava-Polanka    43 
   6. MO Václavovice    42          
    celkem  495 
  Celkem MO + klub TP  515 
   
8.7     Rekapitulace členské základny v jednotlivých OkO a MěO STP v ČR z.s. MS kraje 
   1. OkO STP Bruntál   116 
   2. OkO STP Frýdek-Místek            868 
   3. OkO STP Karviná   407    
   4. OkO STP Nový Jičín   532  v klubu TP ZO SPCCH  158 
   5. OkO STP Opava               866             v klubu TP ZO SPCCH  289 
   6. MěO STP Ostrava   495  v klubu TP ZO SPCCH    20  
           celkem   464 

Moravskoslezský kraj celkem            3 284            
 Celkem včetně klubů             3 748 
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9. Činnost krajské organizace a jejího výboru 
 
9.1    Výbor krajské organizace 
  
12. února 2015     14. května 2015      6. srpna 2015                12. listopadu 2015 
 
Témata, která byla řešena na schůzích krajského výboru: 
 byla provedena kontrola hospodaření za II. pol. 2014, I. pol. 2015  
 byla projednána roční uzávěrka za rok 2014 
 byl projednán a schválen rozpočet na rok 2015 
 byl projednán a schválen plán práce na rok 2015 
 předseda p. Přeček požádal výbor o schválení zřídit užší výbor, jako poradního orgánu 

předsedy, v užším výboru jsou. D. Přeček, A. Kravarová a A. Dombek a A. Buhlová za RK, 
návrh byl schválen   

 byla projednávaná příprava aktivu k 25. výročí založení organizace 
 byla projednána grafická úprava poděkování, zajištění tisku a včetně laminace 
 bylo jednáno o prodeji suvenýru koníku s MMO (střední velikost), který vyjadřuje symbol 

Ostravy a bude předán všem oceněný 
 bylo jednáno o zajištění občerstvení na slavnostním semináři 
 byla projednána příprava rekondičního pobytu, který se uskutečnil v termínu 3.-10.10.2015 v hotelu 

Kahan, Horní Bečva 
 byla projednána a schválena Výroční zpráva za rok 2014 
 byla prováděna pravidelná kontrola plnění plánu práce za rok 2015 
 předseda informoval o možnosti získat Euroklíč zdarma v rámci projektu s „Euroklíčem do 

zaměstnání v Moravskoslezském kraji“ 
 průběžně byly podávány informace o zápisu organizačních jednotek do spolkového rejstříku 
 byly kontrolovány registrační listy 
 byla připomenuta informace o ukončení platnosti parkovacích znaků 
 bylo projednáno zrušení OkO Bruntál 
 řešily se problémy v MO Orlová, MO Bílovec 
 byly podávány pravidelné informace z jednání správní rady Centra pro ZP MSK, o.p.s. 
 hospodář organizace na každé schůzi informoval o stavu finančních prostředků organizace 
 p. V. Matějová informovala průběžně o divadelních představeních s nabídkou zlevněných vstupenek 

 
9.2 Slavnostní aktiv k 25. výročí založení Svazu tělesně postižených v ČR 
 
 Krajská organizace STP v ČR z.s. MSK uspořádala dne 23. září 2015 v 11.00 hodin v zasedací 
místnosti zastupitelstva Krajského úřadu MSK „Slavnostní aktiv k 25. výročí založení STP v ČR.“  
Bylo to 2. až 4. dubna 1990 v Hodoníně u Kumštátu, kdy proběhla národní konference nově vznikajícího 
Svazu tělesně postižených v ČR. 
Tomuto dění předcházelo zrušení Svazu invalidů, který sdružoval zdravotně postižené bez ohledu na druh 
postižení. Vznikla tak nová organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR, která sdružovala nově vzniklé 
organizace – svazy: 
 Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
 Svaz postižených civilizačními chorobami 
 Sjednocená organizace nevidomých v ČR 
 Svaz tělesně postižených 

 
       Slavnostní aktiv zahájil zprávou předseda krajské organizace MSK STP v ČR z.s. p. Dalibor Přeček. Ve 
svém vystoupení připomenul historii svazu od roku 1990 až po současnost. Zdůraznil, že tuto slavnostní akci 
krajské organizace pojala jako příležitost poděkovat všem těm, kteří se jakkoli svou dlouholetou prací 
zasloužili o dobré jméno ve svých místních, okresních a krajské organizaci. 
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Slavnostního aktivu se zúčastnili tito milí hosté: 

p. Helena Klasnová předsedkyně STP v ČR z.s. 
p. Ing. Vlastimil Birčák místopředseda STP v ČR z.s. 
p. Ing. Antonín Sotola ředitel Nadace rozvoje zdraví 
p. Radim Kozlovský předseda NRZP MSK 
p. Ing. Libor Schenk ředitel Centra pro ZP MSK 
p. Eva Stošková předsedkyně KO SPCCH MSK 
Omluven byl Mgr. Daniel Rychlík ved. soc. odboru 
KÚ MSK 

 
Pozváno k  poděkování  bylo 70 účastníků, přítomno  bylo 51. Všem  oceněným  bylo předáno předsedkyní 
p. Klasnovou a předsedou p. Přečkem „Poděkování“ ve formě plakety a tašku s upomínkovými předměty KÚ 
MSK včetně suvenýru koníka, který má vztah k Ostravě. Závěrem děkuji všem, kteří se podíleli na zajištění 
slavnostního aktivu, jsou to: 
 
 Krajský úřad MSK -  poskytl finanční dotaci ve výši 9 700,- Kč a pro každého odměněného tašku s    

upomínkovými předměty KÚ MSK  
 STP v ČR MO Nový Jičín sponzorský dar ve výši 2  000,- Kč 
 STP v ČR OkO Nový Jičín sponzorský dar ve výši 1 000,- Kč  
 STP v ČR OkO Frýdek-Místek sponzorský dar ve výši 800,- Kč  
 STP v ČR MO O.-Vítkovice sponzorský dar ve výši 200,- Kč  

V neposlední řadě děkuji p. Simoně Frankové, asistentce kanceláře ředitele krajského úřadu za  zajištění 
bezplatného  zapůjčení předsálí  a zasedací místnosti zastupitelstva KÚ MSK.  
Všem výše uvedeným ještě jednou děkujeme za poskytnuté dary a tím za bezvadný průběh celé akce. 
 
9.3 Rekondiční pobyt pro klienty postižené na horních a dolních končetinách a vertebrogenní 
 onemocnění 
Rekondiční pobyt, který se uskutečnil ve dnech 3.-10. října 2015 v hotelu Kahan, Horná Bečva se zúčastnilo 
25 účastníků z těchto OkO a MěO Ostrava: 
MěO Ostrava    3 účastníci 
MO Krnov    3 účastníci 
OkO Opava    4 účastníci 
MO Janovice    4 účastníci 
OkO Karviná  12 účastníků 
Cena rekondičního pobytu byla ve výši 4 400,- Kč a obsahovala plnou penzi, ubytování, dopravu, bazén po 
celý den a rehabilitační procedury ve výši 600,- Kč dle výběru účastníka. 
Rekondiční pobyt byl dotován částkou 25 000,- Kč Nadací rozvoje zdraví (Sousední 1019/5, Havířov-
Prostřední Suchá).  
STP v ČR z.s. krajská organizace MSK tímto děkuje Nadaci rozvoje zdraví za výše uvedenou dotaci pro 
realizaci rekondičního pobytu. 
Vedoucí rekondičního pobytu byla p. Antonie Muřínová, zajišťovala organizační stránku RP včetně denního 
programu. Cvičitelka: Jiřina Jirků zajišťovala ranní rozcvičku, cvičení v tělocvičně a v bazénu a zajišťovala 
dozor při plavání v bazénu. 
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Vyúčtování rekondičního pobytuv hotelu KAHAN – Horní Bečva 
NÁKLADOVÉ POLOŽKY Náklady v Kč 
Příjmy:  vlastní provozní činnost KO MSK z.s.                     1 181,- 
               poplatky účastníků                   96 000,- 
               nadační příspěvek                   25 000,- 
               PŘÍJMY  celkem 122 181,- 
  
Výdaje:  provozní materiál 387,- 
               ubytování + plná penze 85 950,- 
               cestovné - autobus                     5 394,- 
               ostatní služby (rehabilitační procedury)                     14 250,- 
               dohody pro provedení práce                     16 200,- 
               VÝDAJE  celkem 122 181,- 

Vyúčtování RP vyhotovil: Alois Dombek, hospodář organizace 
 
10. Oblast projektů 
 
Krajská organizace podala v roce 2015 tyto projekty s žádostí o dotaci. 
10.1.  Nadace rozvoje zdraví 
 Název projektu: Rekondiční pobyt pro tělesně postižené na horních a dolních končetinách  
 Číslo a název oblasti programové podpory: 1.2. Rozvoj pohybových aktivit 
 Realizátor: Svaz tělesně postižených v ČR z.s. KO MSK, 30. dubna 3, Ostrava 
 Dárce: Nadace rozvoje zdraví 
 Požadovaná dotace: 25 000,- Kč 
 Výsledek: správní rada na svém zasedání č. 2/15 schválila podpořit realizaci předloženého „Rekondičního 
 pobytu pro postižené na horních a dolních končetinách“ výše uvedeného projektu nadačním příspěvkem 
 25 000,- Kč v roce 2015.  
 
Vyúčtování dotace poskytnuté „Nadací rozvoje zdraví“ 
Příjmy Náklady celkem Použitá dotace 
- vlastní provozní činnost                   1 181,-                    0,- 
- poplatky účastníků       96 000,-                    0,- 
- nadační příspěvek         25 000,-            25 000,- 
- jiné příjmy                 0,-                    0,- 
 Příjmy celkem      122 181,-           25 000,- 
   
Výdaje   
1. Spotřebované nákupy   
- provozní materiál           387,-                     0,- 
- kancelářské potřeby          0,-                     0,- 
Celkem           387,-                     0,- 
2. Služby    
- ubytování + plná penze         85 950,- 0,- 
- cestovné 5 394,-              5 000,- 
- ostatní služby (rehabilitační procedury)         14 250,-            14 200,- 
Celkem 105 594,- 19 200,- 
3. Osobní náklady   
Dohody o provedení práce 16 200,- 5 800,- 
Výdaje celkem 16 200,- 5 800,- 
Celkem  122 181,- 25 000,- 

Vyúčtování dotace vyhotovil: Alois Dombek, hospodář organizace 
 

STP v ČR z.s. krajská organizace tímto děkuje Nadaci rozvoj zdraví za dotaci ve výši 25 000,- Kč na 
realizaci rekondičního pobytu. 
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10.2. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 Rada Moravskoslezského kraje dne 9.6.2015 usnesením č. 69/5690 rozhodla o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje STP v ČR, o.s. krajské organizace MSK ve výši 
12 200,- Kč na realizaci projektu s názvem „Slavnostní seminář k 25. výročí založení STP v ČR. 
 
  Vyúčtování poskytnuté dotace:  

 
Druh  nákladů 
 

Celkové 
skutečné 
náklady 

Celkové skutečné 
uznatelné náklady 

z jiných zdrojů 

Celkové uznatelné 
náklady  

finance z dotace 
Druh 1.1  Spotřeba materiálu  8 360,- 0,- 8 360,- 
Položka 1.1.1  Nákup suvenýru 6 642,- 0,- 6 642,- 
Položka 1.1.2  Poštovné 506,- 0,- 506,- 
Položka 1.1.3  Kancelářské potřeby 345,- 0,- 345,- 
Položka 1.1.4  Cartrige 867,- 0,- 867,- 
Druh 2.1  Jiné uznat. sl. dle vyhl. dot. pr. 5 872,- 4 447,- 1 425,- 
Položka 2.1.1  Zhotovení poděkování 1 425,- 0,- 1 425,- 
Položka 2.1.2  Občerstvení   4 447,- 4 447,- 0,- 
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM 14 232,- 4 447,- 9 785,- 

 
Rekapitulace nákladů: 
Poskytnutá výše          12 200,- Kč 
Skutečné uznatelné náklady financované z dotace        9 785,- Kč 
Vratka               2 415,- Kč 
Vypracoval: Alois Dombek, hospodář organizace 
  
10.3. Státní dotace Úřadu vlády prostřednictvím STP v ČR z.s. 
 Použití: Administrativní servis organizačním jednotkám STP v ČR z.s. 
 Výše příspěvku: 15 485,- Kč 
 
  Tabulka vyúčtování dotace KO STP v ČR, o.s. MSK 

Náklady na provoz Celkem 
kancelářské potřeby 4 834,- 
DDHM 0,- 
ostatní materiál 0,- 
cestovné 333,- 
telefony 1 489,- 
poštovné 490,- 
ostatní spoje 0,- 
školení a kurzy 0,- 
oprava kancelářské techniky 0,- 
nájemné 9 726,- 
osobní náklady 5 250,- 
Celkem 22 122,- 

   
 Spoluúčast     6 637,- Kč 
 Dotace max. 70 %  15 485,- Kč 
 
 Vyúčtování vyhotovil: Alois Dombek, hospodář organizace 
 
10.4. Magistrát města Ostravy 
 
Dne 4.11.2014 jsme se přihlásili do výběrového řízení pro poskytovatele účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy. 
 
 Název programu: 2. informační  kampaň  a  poradenství pro osoby se zdravotním postižením 
              včetně dětí a mládeže 
 Název projektu:  Zajištění provozu půjčovny kompenzačních pomůcek 
 Požadovaná výše dotace: 16 000,- Kč 
 Výsledek výběrového řízení: výše uvedený projekt nebyl výběrovou komisí vybrán   
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11. Zpráva o hospodaření 
 
     Svaz tělesně postižených v ČR z.s. krajská organizace MS kraje v roce 2015 hospodařila jak s vlastními 
prostředky, tak s poskytnutými dotacemi. Vlastní prostředky tvořily výnosy z pronájmu, smluv, výnosy 
z půjčovny kompenzačních pomůcek a jiné drobné výnosy. 
Dotace tvořily tyto položky: 
 smlouva s Centrem pro ZP MSK o.p.s. 
 dotace Nadace pro zdraví 
 dotace KÚ na zajištění semináře k 25. výročí založení STP 
 dotace STP v ČR z.s (Úřad vlády) 

 
Výsledky hospodaření za rok 2015 
 
PŘÍJMY  za položku celkem 
a)  vlastní příjmy  133 778,- 
     -  příjmy z pronájmu 13 600,-  
     -  půjčovné KP     3 800,-  
     -  účastnický příspěvek na RP - hotel Kahan 105 600,-  
     -  ostatní příjmy 5 160,-  
     -  vyúčtování služeb za rok 2014 ÚMOb O.-Přívoz 5 618,-  
b) doplňkové příjmy  182 034,- 
     -  dotace KÚ MSK na seminář 12 200,-  
     -  smlouva CZP MSK o.p.s. 107 000,-  
     -  dotace z Úřadu vlády (STP v ČR)     12 834,-  
     -  dotace Nadace pro rozvoj zdraví za rok 2014 a 2015 50 000,-  
PŘÍJMY  celkem  315 812,- 

 
VÝDAJE    
a)  spotřebovaní materiál 13 104,- 13 104,- 
b)  služby     
     -  spotřeba el. energie, spoje, poštovné 94 446,- 203 106,- 
     -  náklady za služby při RP 105 981,-  
     -  bankovní poplatky 2 679,-  
c)  mzdy - DPP 22 200,- 22 200,- 
d)  ostatní výdaje  12 260,- 
     -  cestovné 3 523,-  
     -  občerstvení  4 553,-  
     -  vratka nedočerpaná dotace z KÚ a spoluúčast 
        na dotaci z Úřadu vlády 4 184,-  

Výdaje celkem  250 670,- 
 
Hospodářský výsledek: příjmy celkem              315 812,-  Kč 
    výdaje celkem               250 670,-  Kč 
    hospodářský výsledek                   +   65 142,-  Kč     
    
Stav finančních prostředků k 31.12.2015 
   běžný účet    82 871,88 Kč 
   spořící účet            762,50 Kč 
   zůstatek v pokladně      2 092,--  Kč 
Finanční majetek celkem                       85 726,38 Kč 
 
Zpráva o hospodaření organizace byla projednána a schválena výborem KO MSK dne 4. února 2016. 
Vypracoval: Alois Dombek, hospodář organizace 
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12. Zpráva revizní komise 
 
Revizní komise při KO STP v Ostravě z důvodu úmrtí člena RK Josefa Lišky pracovala po doplnění tohoto 
orgánu ve složení: 
Anna Buhlová,                  předsedkyně RK 
Irmgard Ostárková,         členka RK 
Josefa Gewinerová,         členka RK 
Odpovědná osoba  za vedení účetnictví je Alois Dombek, hospodář. 
 
Činnosti RK se řídila podle plánu práce na rok 2015. 
Zasedání se uskutečnilo 2krát a to 6.8.2015 a 4.2.2016. Na 1. zasedání byla provedena kontrola  hospodářské 
činnosti včetně kontroly účetních dokladů za I. pololetí 2015 a přezkoumána výroční zpráva za rok 2014.  
Byla ověřena správnost počátečních stavů na finančních účtech: 
211100  pokladna      1 455,- Kč  
21100  běžný účet    10 520,- Kč  
Revize potvrdila, že organizace nepřeváděla k 1.1.2015 žádné pohledávky či závazky. 
Druhé zasedání  se zabývalo ověřením zprávy o činnosti a  zprávou  o hospodaření za rok 2015. 
Byly kontrolovány  všechny příjmové a výdajové účetní doklady pokladny a běžného účtu porovnáním 
se sestavou  bankovních dokladů a sestavou pokladních dokladů za rok 2015. Při kontrole účetních dokladů 
nebyly zjištěny žádné závady po stránce věcné a formální správnosti, ostatní předepsané náležitosti 
odpovídaly předpisům zákona o účetnictví. 
RK provedla kontrolu plnění rozpočtu a konstatuje, že organizace  dosáhla dobrých výsledků a mohla tak 
uskutečnit  plánované akce schválené plánem práce za rok 2015. 
Organizace zaslala  Finanční správě v Ostravě daňové přiznání včetně příloh za rok 2015. 
Revizní komise při kontrole  hospodaření, účetnictví a správní agendy v roce 2015 neshledala žádné 
nedostatky. 
Nenavrhují se žádná opatření k nápravě. 
Revizní zprávy byly vzaty na vědomí vždy na řádných schůzích výboru KO STP Ostrava a to ve dnech 
12.11.2015 a 19.5.2016 
 
Za revizní komisi :  Anna  Buhlová, předsedkyně RK 
 
13. Spolupráce s jinými občanskými sdruženími 
 
13.1   Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 
 
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která svě 
služby poskytuje na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím pěti pracovišť kontinuálně od roku 
1992. Nejprve jako součást celorepublikového projektu a od roku 2003 jako samostatný právní subjekt. 
V roce 2007 organizace splnila podmínky registrace podle zákona č. 108/2006 Sb. a stala se tak 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.  
K 31.12.2013 byla organizace transformována z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. 
Zřizovatelem Centra pro ZP o.p.s. je: 
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje 
Základní informace o organizaci: 
Název:    Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.p.s. 
Právní forma:  obecně prospěšná společnost 
Sídlo:   Bieblova 3/2922, 702 00 Ostrava 
Telefon:  +420 596 115 318 
E-mail:   czp.ustredi@czp-msk.cz 
Web:   www.czp-msk.cz 
IČ:    26593548      
Registrace:  Krajský soud v Ostravě, oddíl 0, vložka 1218 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. divizi Poštovní spořitelna č. ú. 195882225/0300 

mailto:czp.ustredi@czp-msk.cz
http://www.czp-msk.cz/
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Statutární zástupce. Ing. Libor Schenk, ředitel 
Správní rada:  Dalibor Přeček- předseda 
    Mgr. Richard Pešat 
    Anna Kravarová 
Dozorčí rada:  Alois Dombek - předseda 
    Irena Vavrečková 
    Blanka Zapletalová 
Správní rada se sešla v průběhu roku 2015 na třech jednáních: 
16.4.20 15 viz z jednání správní rady 
26.6.2015 projednání a schválení výroční zprávy organizace CZP MSK o.s.p. za rok 2014 
12.11.2015 viz zápis z jednání správní rady 
Na těchto jednáních správní rady ředitel Centra p. Ing. L. Schenk informoval správní radu o problémech a 
jejich řešení. Ředitel Centra p. Ing. Schenk se scházel dle potřeby s předsedou správní rady a řešili spolu 
vzniklé problémy. 
Předseda Centra byl zván na porady s vedoucími detašovaných pracovišť a se zaměstnanci, takže byl 
průběžně informován o situaci na jednotlivých pracovištích centra. 
 
13.2   NRZP Moravskoslezského kraje 
 
     Naše krajská organizace STP v ČR, o. s. MSK je členem MSKR ZP od jejího založení, to je od roku 
2002. 
Předsedou této organizace je p. Radim Kozlovský a místopředsedkyní p. Dana Vojnárová. Schůze výboru se 
konají v zasedací místnosti NRZP MSK na ulici 30. dubna 2977/1 v Ostravě. 
 
Výbor NR pracoval v tomto složení: 
p. Radim Kozlovský -  předseda 
p. Dana Vojnárová -  místopředsedkyně 
p. Eva Stošková -  SPCCH       
p. Dalibor Přeček -  STP v ČR z.s. 
p. Jaroslav Kotas  -  STP v ČR z.s. 
p. Jiří Myška  -  STP v ČR z.s. 
p. Marta Brychová 
 
Dále se jako hosté jednání zúčastňovali: 
p. Mgr. Zuzana Kašpárková, RhD. -  vedoucí regionálního pracoviště 
p. Xenie Hrabovská   -  zapisovatelka 
          
Výbor se v průběhu roku 2015 sešel v těchto termínech: 
15.1.2015 12.5.2015     
18.2.2015 1.9.2015      
24.3.2015 1.12.2015       
5.4.2015 krajské shromáždění NRZP MSK 
3.6.2015 krajská konference na téma „Podpora pečujících osob“ 
      
14. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 
 
14.1 Magistráty  města Ostravy, Karviné, Opavy, Bruntálu a Městské úřady Frýdek-Místek a 
 N. 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.   
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14.2 Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
 
Spolupráce s Krajským úřadem probíhá hlavně s odborem sociální věcí . Byly řešeny nebo vyřešeny tyto 
záležitosti: 
 odbor sociálních věcí poskytl účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu s názvem 

„Slavnostní seminář k 25. výročí založení STP v ČR 
 byla vyúčtována účelová dotace 
 prostřednictvím NRZP MSK jsme spolupracovali při plnění Krajského plánu vyrovnání příležitosti 

pro ZP 
 bezplatné zapůjčení předsálí a sálu zastupitelstva pro realizaci slavnostního semináře 

 
15.     Spolupráce s STP v ČR z.s. Praha 
 
     Krajská organizace STP v ČR z.s. v roce 2015 spolupracovala se správní radou STP v ČR z.s. na těchto 
úkolech: 
 předsedkyně Svazu p. Helena Klasnová a místopředseda Ing. Vlastimil Birčák se zúčastnili 

slavnostního semináře k 25. výročí založení STP v ČR a tím přispěli ke zdárnému průběhu této akce 
 výbor krajské organizace MSK spolupracoval zejména s p. Ing. Alenou Říhovou na realizaci zápisu 

do spolkového rejstříku a koordinovala průběh a výsledky v jednotlivých MO, MěO a OkO v rámci 
MSK  

 spolupracovala na čerpání a vyúčtování dotace ze státního rozpočtu Úřadu vlády ČR 
 koordinovala čerpání a vyúčtování dotace z rozpočtu MZ na rekondiční pobyty 

Využívali jsme informace prostřednictvím e-mailových zpráv poskytovaných p. Ing. Říhovou a tyto jsme dál 
předávali MO, MěO a OkO v rámci MSK.   
 
15.1   Přehled dotací za rok 2015 – MSK čerpané ze státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví 
 ČR 
 

OV STP 
 

  Dotace MZ 
(11,12, 13, 14, 15) 

vratka vratka Celkem 
              MZ 

Bruntál                         11 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                      13 0,00 0,00 0,00 
Frýdek-Místek             11 0,00 0,00 0,00 14 000,00 
                                      13 14 000,00 0,00 0,00 
Karviná                        11 21 600,00 0,00 0,00 21 600,00 
                                      13 0,00 0,00 0,00 
Nový Jičín                    11 18 000,00 0,00 0,00 39 600,00 
                                      13 21 600,00 0,00 0,00 
Opava                           11 0,00 0,00 0,00 8 400,00 
                                      13 8 400,00 0,00 0,00 
Ostrava                         11 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                      13 0,00 0,00 0,00 
Celkem 83 600,00 0,00 0,00 83 600,00 

 
Žádosti o dotaci z MZ organizační jednotky Bruntál, Karviná a Ostrava na rok 2015 nepodaly.   
Vysvětlivky: MZ dotace:  11- rekondiční pobyty    13 - plavání a cvičení 
                  12 - pobyty pro vozíčkáře    14 - pobyty pro TTP děti 
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16. Poděkování  
 
 
Děkujeme všem, kteří finančně, materiálně, svými schopnostmi nebo jinou formou podpořili 
naši činnost.  
 
 
Děkujeme těmto organizacím. 

 
 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje 
 Svazu tělesně postižených v ČR z.s. 
 Nadaci pro rozvoj zdraví v Havířově-Prostřední Suché 
 Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 
 NRZP Moravskoslezského kraje 

 
 
Děkujeme všem funkcionářům, dobrovolníkům a místních, okresních a krajské organizace a 
všem členům v rámci MSK, kteří se jakkoli podíleli na plnění našeho poslání. 
 
 
  
 
     Ještě jednou všem upřímné díky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
V Ostravě dne 19.5.2016 
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