Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
krajská organizace Moravskoslezského kraje
__________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
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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 2016, ve které Vás informuji o činnosti naší organizace a důležitých událostech, které
se v průběhu roku 2016 udály.
Naše organizace zajišťovala v průběhu roku tyto hlavní činnosti:
 provoz půjčovny kompenzačních pomůcek
 prodej Euroklíčů
 zorganizovali jsme a realizovali rekondiční pobyt pro klienty postižené na horních a dolních
končetinách
 spolupracovali jsme s místními, okresními a městskou organizací Ostrava STP v ČR, z.s.
Moravskoslezského kraje
 úzce jsme spolupracovali s Centrem pro ZP Moravskoslezského kraje o.p.s, jehož je KO STP v ČR
z.s. MSK zřizovatelem
 velmi aktivně jsme spolupracovali s Národními divadly MSK při návštěvách divadelních
představení, na která jsme dostávali od divadla 50% slevu ze vstupného
 dle potřeby jsme spolupracovali s Krajským úřadem MSK, Magistrátem města Ostravy, případně
s obecními úřady
 samozřejmě jsme velmi úzce spolupracovali s naším zřizovatelem Svazem tělesně postižených v ČR,
z.s. v Praze – Karlíně
V měsíci dubnu jsme realizovali školení pro hospodáře organizací na téma: Zveřejňování ve Spolkovém
rejstříku účetní závěrky a přehledu o majetku a závazcích.
Podrobné informace o všech naších aktivitach, které jsme v průběhu roku 2016 realizovali, najdete v této
výroční zprávě.
Závěrem svého zamyšlení nad rokem 2016 bych chtěl poděkovat členům krajského výboru a revizní komise
za pomoc a spolupráci po celý rok 2016. Děkuji administrativní pracovnici p. Věře Matějové a p. Marii
Palové, které byly odpovědny za spolupráci s ND Moravskoslezským a administrativní agendu KO.
Děkuji našim příznivcům, partnerům a dárcům, kteří podporovali naši činnost. Doufám, že nám poskytnou
podporu i v roce 2017.
Věřím, že Vás následující informace přesvědčí, že toto společné úsilí nebylo vynaloženo zbytečně.
Dalibor Přeček
předseda

2.

Zřizovatel – základní informace
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Telefon:
e-mail:
Předsedkyně STP v ČR z. s.:
Telefon:
e-mail:
Místopředseda STP v ČR z. s.:
Telefon:
e-mail:

Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
zapsaný spolek
00536334
+ 420 221 890 453
info@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz
Helena Klasnová – členka správní rady STP v ČR z.s.
+ 420 606 342 879
helena.klasnova@svaztp.cz
Ing. Vlastimil Birčák – člen správní rady
+ 420 606 628 138
v.bircak@email.cz
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3.

STP v ČR z.s. – krajská organizace MSK
Název:

Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Telefon:
Bankovní spojení:
E-mail:
Předseda:

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.
krajská organizace Moravskoslezského kraje
30. dubna 3, 702 00 Moravská Ostrava
pobočný spolek
70892351
+420 733 332 734
ČSOB, a.s. pobočka Ostrava číslo účtu: 169081467/0300
stpvcr@seznam.cz
web: www.svaztp-msk.cz
Dalibor PŘEČEK - statutární zástupce
+420 721 907 609
dalibor.precek@centrum.cz
Anna Kravarová
+420 736 512 621
stp.opava@seznam.cz
Alois Dombek
+420 732 512 176
aldombek@outlook.cz

e-mail:
Místopředsedkyně:
Telefon:
e-mail:
Hospodář:
Telefon:
e-mail:
Prostorové zázemí
Činnost krajské organizace je realizována v přízemních kancelářích panelového domu na ul. 30.
dubna 3 v Ostravě (naproti Pracovního úřadu). 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:

5.

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
Irmgarde Ostárková
Josefa Gewinerová

předsedkyně RK
členka RK
členka RK

OkO STP Opava
OkO STP Opava
OkO STP Karviná

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.

- 3 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 ze
7 členů. Ze svého středu volí, případně 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 Místní organizace
1.
MO Horní Město

celkem

8.2

49

49

STP v ČR Okresní organizace Frýdek-Místek
poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

místní organizace
MO Jablunkov
MO Bystřice p. Olší
MO Vratimov
MO Dobrá
MO Frýdlant n. O.
MO Frýdek-Místek
MO Hnojník

počet členů TP
96
172
94
81
293
79
20

celkem

8.3

835
-4-

STP v ČR Okresní organizace Karviná

poř. č.
1.
2.
3.
4.

místní organizace
počet členů TP
MO Orlová-Město
87
MO Bohumín
39
MO Havířov-Město
72
MO Karviná
136
celkem
334

8.4

STP v ČR Okresní organizace Nový Jičín

8.5

STP v ČR Okresní organizace Opava

8.6

STP v ČR Městská organizace Ostrava

8.7

Rekapitulace členské základny v jednotlivých OkO a MěO STP v ČR z.s. MS kraje

poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.

místní organizace
počet členů TP
MO Studénka
95
MO Bílovec
72
MO Příbor
116
MO Frenštát p. Radhoštěm
169
MO Nový Jičín
259
celkem
711

poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

místní organizace
počet členů TP
MO Štěpánkovice
96
MO Opava 1
186
MO Budišov n.Budišovkou
87
MO Opava-Kateřinky
244
MO Opava 7
85
MO Hlučín
53
MO Hrabyně
110
MO Opava Automoto
79
MO Krnov
39
celkem
979
Celkem MO + kluby TP
1 194

poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místní organizace
počet členů TP
MO Ostrava-Vítkovice
189
MO Moravská Ostrava
88
MO Ostrava-Stará Bělá
52
MO Ostrava-Hrabůvka
59
MO Ostrava-Polanka
29
MO Václavovice
68
celkem
485
Celkem MO + klub TP
505
1.
2.
3.
4.
5.

OkO STP Frýdek-Místek
OkO STP Karviná
OkO STP Nový Jičín
OkO STP Opava
MěO STP Ostrava

835
334
711
979
485

Moravskoslezský kraj celkem

3 393

Celkem včetně klubů

3 628

9.

Činnost krajské organizace a jejího výboru

9.1

Výbor krajské organizace

Kluby TP v ZO SPCCH
počet členů
ZO SPCCH Dolní Benešov
105
ZO SPCCH Opava 6 - Handicap
46
ZO SPCCH Vítkov
64
celkem
215

Klub TP v ZO SPCCH
počet členů
ZO SPCCH Radvanice
20
celkem
20

v klubech TP ZO SPCCH
v klubu TP ZO SPCCH
celkem

Výbor krajské organizace se sešel na čtyřech plánovaných schůzích v těchto termínech:
4. února 2016
19. května 2016

215
20
235

2. září

2016
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24. listopadu 2016
A na jedné mimořádné schůzi, která se uskutečnila dne 17. března 2016.
Tato mimořádná schůze výboru projednala a schválila návrh předsedy organizace p. Přečka, aby pan Jiří
Myška kandidoval za STP v ČR, z.s. do výboru NRZP Moravskoslezského kraje. Návrh byl schválen.
Na závěrečných schůzích výboru, které se uskutečnily v zasedací místnosti krajské organizace, byly
projednány tyto témata:
 byla provedena kontrola hospodaření za II. pol. 2015, I. pol. 2016
 byla projednána roční uzávěrka za rok 2015
 byl projednán a schválen rozpočet na rok 2016
 byl projednán a schválen plán práce na rok 2016
 byla projednána příprava rekondičního pobytu, který se uskutečnil v termínu 1.-8.10.2016 v hotelu
Kahan, Horní Bečva
 byla projednána a schválena Výroční zpráva za rok 2015
 byla prováděna pravidelná kontrola plnění plánu práce za rok 2016
 předseda informoval o možnosti získat Euroklíč zdarma v rámci projektu s „Euroklíčem











9.2

do zaměstnání v Moravskoslezském kraji“

průběžně byly podávány informace o zápisu organizačních jednotek do spolkového rejstříku
byly kontrolovány registrační listy
řešily se problémy v MO Orlová, MO Bílovec
byly podávány pravidelné informace z jednání správní rady Centra pro ZP MSK o.p.s.
prostřednictvím ředitele Centra
hospodář organizace na každé schůzi informoval o stavu finančních prostředků organizace
p. V. Matějová informovala průběžně o divadelních představeních s nabídkou zlevněných vstupenek
pravidelně byly podávány informace o projektech a jejich ukončení
předseda informoval, že byl ukončen projekt EU a tím kompenzační pomůcky půjčovny přešly
do vlastnictví KO MSK
byla projednána příprava školení hospodářů místních, okresních a městské organizace Ostrava
na téma „Zveřejňování ve spolkovém rejstříku účetní uzávěrky a přehledy o majetku a závazcích“.
Úspěšné bylo jednání s asistentkou ředitele KÚ ve věci zapůjčení předsálí zasedací místnosti
zastupitelů pro školení hospodářů

Školení hospodářů organizací c rámci MSK

Dne 29. dubna 2016 připravila Krajská organizace STP v ČR, z.s. pro všechny hospodáře místních,
okresních a městskou organizaci Ostrava v rámci Moravskoslezského kraje školení, které se uskutečnilo
v předsálí zasedací místnosti zastupitelů krajského úřadu MSK. Toto školení bylo vyvoláno novou
povinností, která platí pro spolky i pobočné spolky od roku 2016.
Jedná se o povinnost zveřejňovat ve spolkovém rejstříku účetní uzávěrku (u podvojného účetnictví) nebo
přehled o majetku a závazcích (jednoduché účetnictví). Tato povinnost vyplynula z novely zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Na školení bylo pozváno 34 hospodářů.
Přítomno bylo
32 hospodářů.
Přednášejícími na tomto školení byli p. Ing. Vlastimil Birčák, místopředseda STP v ČR, z.s. a p. Ing. Alena
Říhová, členka správní rady STP v ČR, z.s.
Chtěl bych poděkovat p. Simoně Frankové, asistentce ředitele KÚ MSK, za vstřícné jednání při zajišťování
předsálí zasedací místnosti zastupitelů kraje MSK.
Dále děkuji přednášejícím za přípravu a vlastní průběh školení.

9.3

Rekondiční pobyt pro klienty postižené na horních a dolních končetinách a vertebrogenní
onemocnění

Rekondiční pobyt, který se uskutečnil ve dnech 1.- 8. října 2016 v hotelu Kahan, Horní Bečva se zúčastnilo
41 účastníků z těchto OkO a MěO Ostrava:

MěO Ostrava
OkO Opava
OkO Karviná

9 účastníků
9 účastníků
23 účastníků
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Rekondiční pobyt byl dotován částkou 25 000,- Kč Nadací rozvoje zdraví (Sousední 1019/5, HavířovProstřední 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, která zajišťovala organizační stránku RP včetně
denního programu. Cvičitelka: Jana Hrachovcová zajišťovala ranní rozcvičku, cvičení v tělocvičně a
v bazénu a zajišťovala dozor při plavání v bazénu.
Účastníci rekondičního pobytu měli v ceně pobytu návštěvu plaveckého bazénu a částku 600,- Kč
na rehabilitační procedury.
Vyúčtování rekondičního pobytu v hotelu KAHAN – Horní Bečva
NÁKLADOVÉ POLOŽKY
Příjmy: vlastní provozní činnost KO MSK z.s.
poplatky účastníků
nadační příspěvek
PŘÍJMY celkem

Náklady v Kč

Výdaje: provozní materiál
ubytování + plná penze
cestovné – autobus
ostatní služby (rehabilitační procedury)
dohody pro provedení práce
VÝDAJE celkem
Vyúčtování RP vyhotovil: Alois Dombek, hospodář organizace

9.4

769,168 700,25 000,194 469,315,144 850,10 324,21 980,17 000,194 469,-

Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek

Naše organizace provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek (KP) od roku 2011, kdy byla zřízená
z projektu EU. Půjčovna KP je místem, kde si klienti mohou zapůjčit kompenzační pomůcku,
kterou potřebují. Smyslem půjčovny je doplnit stávající systém zdravotnických a sociálních služeb,
které nabízejí akutní poúrazovou péči, plnou nebo částečnou úhradu některých pomůcek, případně
sociální příspěvky na pořízení kompenzačních pomůcek. Už však není pamatováno na případy, kdy
postižený nemá dočasnou pomůcku k dispozici okamžitě nebo si danou pomůcku nemůže pořídit
na vlastní náklady. STP v ČR, z.s. krajská organizace MSK provozuje půjčovnu a nabízí tak
kompenzační pomůcky v situacích, kdy je klienti nejvíce potřebují, ale z různých důvodů k nim
v dané chvíli nemají přístup.
Výpůjční dny jsou ve středu a ve čtvrtek od 9,00 hod. do 16,00 hod. a po telefonické domluvě
i jindy. V roce 2016 si kompenzační pomůcky půjčilo 16 klientů, za půjčovné bylo vybráno celkem
6 300,- Kč. Půjčovna je v prostorách STP v ČR, z.s. KO MSK na ulici 30. dubna č. 3 v Ostravě.
Více informací na: www.svaztp-msk.cz
Telefon: 733 332 734

10.

Oblast projektů

Krajská organizace podala v roce 2016 tyto projekty s žádostí o dotaci.

10.1. Nadace rozvoje zdraví, Sousední 1119/5, Havířov – Prostřední Suchá

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
- 7 Dárce: Nadace rozvoje zdraví, Sousední 1119/5, Havířov – Prostřední Suchá
Požadovaná dotace: 25 000,- Kč
Výsledek: správní rada na svém zasedání č. 3/16 schválila podpořit realizaci předloženého projektu
„Rekondiční pobyt pro postižené na horních a dolních končetinách“ výše uvedeného projektu nadačním
příspěvkem 25 000,- Kč v roce 2016.
Vyúčtování dotace poskytnuté „Nadací rozvoje zdraví“
Příjmy
- vlastní provozní činnost
- poplatky účastníků
- nadační příspěvek
- jiné příjmy
Příjmy celkem
Výdaje
1. Spotřebované nákupy
- provozní materiál
- kancelářské potřeby
Celkem
2. Služby
- ubytování + plná penze
- cestovné
- ostatní služby (rehabilitační procedury)
Celkem
3. Osobní náklady
Dohody o provedení práce
DPP celkem
Celkem
Vyúčtování dotace vyhotovil: Alois Dombek, hospodář organizace

Náklady celkem

769,186 700,25 000,0,194 469,-

Použitá dotace

0,0,25 000,0,25 000,-

769,0,769,-

0,0,0,-

144 850,10 324,21 980,177 154,-

0,3 020,21 980,25 000,-

17 000,17 000,194 469,-

0,0,25 000,-

STP v ČR, z.s. krajská organizace tímto děkuje Nadaci rozvoj zdraví za dotaci ve výši 25 000,- Kč
na realizaci rekondičního pobytu.

10.2. Nadační fond LUKAS Ostrava

Dárce: Nadační fond LUKAS
Sídlo|: Edisonova 45, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 27825001
Zastoupený: Jana Šťávová, předseda správní rady
Darovací smlouva byla uzavřená dne 1.7.2016 ve výši 19 000,- Kč. Dle bodu 3. darovací smlouvy má být
dar použit účelově pro zdravotnické účely (rekondiční pobyt pro TP).
Svaz tělěsně postižených v ČR, z.s. KO MSK děkuje paní Šťávové, předsedkyni správní rady Nadačního
fondu LUKAS za poskytnutí finančního daru ve výši 19 000,- Kč.

10.3. Státní dotace Úřadu vlády prostřednictvím STP v ČR z.s.

Použití: Administrativní servis organizačním jednotkám STP v ČR z.s.
Tabulka vyúčtování dotace KO STP v ČR, o.s. MSK
Náklady na provoz
kancelářské potřeby
DDHM
ostatní materiál
Cestovné
Telefony
Internet
ostatní spoje
školení a kurzy
oprava kancelářské techniky
Nájemné
osobní náklady (OON)

Celkem
6 322,0,0,740,2 657,2 302,96
0,0,400,18 775,5 250,-

Celkem
Čerpaná dotace
Hrazeno z vlastních prostředků
Celkem:

36 446,96

- 8 23 262,00 Kč
13 184,96 Kč
36 446,96 Kč

Vyúčtování vyhotovil: Alois Dombek, hospodář organizace

11.

Zpráva o hospodaření

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. krajská organizace MS kraje v roce 2016 hospodařila jak s vlastními
prostředky, tak s poskytnutými dotacemi. Vlastní prostředky tvořily výnosy z pronájmu, z půjčovny
kompenzačních pomůcek, smluv a jiné drobné výnosy.
Dotace a dary tvořily tyto položky:
 smlouva s Centrem pro ZP MSK o.p.s.
 dotace Nadace pro zdraví
 Nadační fond LUKAS
 dotace STP v ČR, z.s. (Úřad vlády)
Výsledky hospodaření za rok 2016
PŘÍJMY
a) vlastní příjmy
- příjmy z pronájmů
- půjčovné kompenzačních pomůcek
- účastnický příspěvek klientů na RP - hotel Kahan
- ostatní příjmy (vyúčtování služeb a jiné)
b) doplňkové příjmy
- smlouva s Centrem pro ZP MSK o.p.s.
- dotace z Úřadu vlády přes STP v ČR, z.s.
- dotace Nadace pro rozvoj zdraví
- dar Nadačního fondu LUKAS
PŘÍJMY celkem
VÝDAJE
a) spotřebovaní materiál
b) služby
- spotřeba el. energie, nájem, spoje, poštovné
- náklady za služby při RP
- bankovní poplatky
- opravy a údržba
c) mzdy – DPP
d) ostatní výdaje
- cestovné
- občerstvení
- webové stránky
Výdaje celkem
Hospodářský výsledek: příjmy celkem
výdaje celkem
hospodářský výsledek

za položku

celkem

203 100,14 300,6 300,171 700,10 800,107 000,13 340,25 000,19 000,-

14 964,91 340,206 154,2 680,2 807,10 000,2 480,5 717,2 687,-

367 440,- Kč
338 829,- Kč
+ 28 611,- Kč

164 340,-

367 440,14 964,302 981,-

10 000,10 884,-

338 829,-

- 9 Stav finančních prostředků k 31.12.2016
běžný účet
zůstatek v pokladně
Finanční majetek celkem:

91 125,40 Kč
12 071,-- Kč
103 196,40 Kč

Zpráva o hospodaření organizace byla projednána a schválena výborem KO MSK dne 4. února 2016.
Vypracoval: Alois Dombek, hospodář organizace

12.

Zpráva revizní komise

Revizní komise při KO STP v ĆR Moravskoslezského kraje pracovala po celý rok 2016 v tomto složení:
Anna Buhlová,
předsedkyně RK
Josefa Gewinerová,
členka RK
Irmgard Ostárková,
členka RK
Odpovědná osoba za vedení účetnictví je Alois Dombek, hospodář.
Činnost RK se řídila plánem práce na rok 2016.
Revizní komise se sešla ke kontrole na dvou zasedáních, a to:
31. 8. 2016 za první pololetí roku 2016 a 2. 2. 2016 za druhé pololetí roku 2016.
Na prvním zasedání byla provedena kontrola hospodářské činnosti včetně kontroly účetních dokladů
za I. pololetí roku 2016 a přezkoumána výroční zpráva o hospodaření za rok 2015.
Byla ověřena správnost počátečních stavů na finančních účtech:
Pokladna k 1.1.2016
2 092,-- Kč
Banka k
1.1.2016
82 871,-- Kč
Revize potvrdila, že organizace nepřeváděla k 1.1.2016 žádné pohledávky či závazky a předložené doklady
souhlasí s výpisem pokladních dokladů a dokladů běžného účtu a mají všechny předepsané náležitosti,
věcnou i formální správnost. S finančními prostředky bylo nakládáno v souladu se schváleným rozpočtem
pro rok 2016. Revizní zpráva nemá žádná nápravná opatření.
Druhé zasedání RK se zabývalo ověřením zprávy o činnosti a zprávou o hospodaření ze rok 2016.
Byly kontrolovány všechny příjmové a výdajové účetní doklady pokladny a běžného účtu porovnáním
se sestavou bankovních dokladů a sestavou pokladních dokladů za rok 2016. 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 2016. Organizace zaslala Finanční správě
v Ostravě daňové přiznání včetně příloh za rok 2016. Revizní komise při kontrole hospodaření, účetnictví
a správní agendy v roce 2016 neshledala žádné nedostatky, a proto se nenavrhují žádná opatření
k nápravě. Revizní zprávy byly projednány na řádných schůzích výboru KO STP MSK, a to ve dnech
24.11.2016 a 25.5.2017. Výbor tyto zprávy vzal na vědomí.
Za revizní komisi : Anna Buhlová, předsedkyně

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
své 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.

- 10 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
czp.ustredi@czp-msk.cz
E-mail:
www.czp-msk.cz
Web:
IČ:
26593548
Registrace:
Krajský soud v Ostravě, oddíl 0, vložka 1218
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. divizi Poštovní spořitelna č. ú. 195882225/0300
Statutární zástupce.
Správní rada:
Dozorčí rada:

Ing. Libor Schenk, ředitel
Dalibor Přeček- předseda
Mgr. Richard Pešat
Anna Kravarová
Alois Dombek - předseda
Irena Vavrečková
Blanka Zapletalová

Správní rada se sešla v průběhu roku 2016 na pěti jednáních:
4. 2.2016
27. 4.2016
9. 6.2016
27. 9.2016
24.11.2016

projednání plánu práce SR na rok 2016
projednání Smlouvy o poskytnutí auditorských služeb
projednání Výroční zprávy Centra za rok 2015, projednání účetní uzávěrky za rok 2015,
projednání rozpočtu na rok 2016
projednání změn v Organizačním řádu Centra pro ZP
projednání Plánu práce na rok 2017, projednání a schválení odměn za rok 2016 pro členy SR
a DR

Kromě těchto hlavních bodů jednání, ředitel Centra Ing. Schenk informoval SR o aktuální situaci
v organizaci (personální zabezpečení, funkce jednotlivých služeb, ekonomická situace, projekty a jiné).
Ředitel Centra Ing. Schenk se scházel dle potřeby s předsedou správní rady p. D. Přečkem a řešili spolu
vzniklé problémy. Předseda SR Centra p. Přeček byl zván na porady s vedoucími detašovaných pracovišť a
se zaměstnanci, takže byl průběžně informován o situaci na jednotlivých pracovištích Centra.
Ředitel Centra Ing. Schenk je zván na schůze krajského výboru STP v ČR, z.s. MSK, kde informuje
o pracovních výsledcích Centra.
13.2 NRZP Moravskoslezského kraje
Krajská organizace STP v ČR, z. s. MSK je členem NRZP MSK od jejího založení, to je od roku 2002.
Ve výboru této organizace za STP v ČR, z.s. MSK pracovali až do 5.4.2016 p. D. Přeček, p. J. Kotas a
p. J. Myška.
Na jednání krajského shromáždění členských organizací NRZP Moravskoslezského kraje konaného dne
5. dubna 2016 v KD K-TRIO v Ostravě, byl zvolen nový výbor v tomto složení:
p. Radim Kozlovský - předseda NRZP MSK
p. Miroslav Hrtus
- člen
za spolek zrakově postižených masérů
p. Zdeněk Jedlička
- člen
za HANDY Club Ostrava, z.s.
p. Jiří Myška
- člen
za STP v ČR, z.s.

p. Eva Stošková

- členka

za SPCCH, z.s.
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Dále toto krajské shromáždění doporučilo kandidaturu p. Mgr. Václava Krásy za předsedu NRZP ČR
pro další volební období.

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.

14.2

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

I v roce 2016 probíhala spolupráce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Byly řešeny nebo vyřešeny
tyto problémy:
 vedoucí krajského úřadu, asistentka ředitele p. Simona Franková, velmi ochotně zapůjčila předsálí
zastupitelstva pro realizaci školení hospodářů MO, OkO a Mě O STP v ČR, z.s. v rámci MSK
 prostřednictvím NRZP MSK jsme spolupracovali při plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitosti
pro ZP

15.

Spolupráce s STP v ČR z.s. Praha

Krajská organizace STP v ČR, z.s. v roce 2016 spolupracovala s předsedkyní svazu p.Klasnovou a se správní
radou STP v ČR, z.s. na těchto úkolech:
 členové správní rady STP v ČR, z.s. p. Ing. V. Birčák a p. Ing. A.Říhová realizovali školení
hospodářů MO, OkO a MěO Ostrava v rámci MSK ve věci zveřejňování ve spolkovém rejstříku
účetní uzávěrku, nebo přehled o majetku a závazcích
 spolupracovali jsme s p. Ing. Říhovou na dokončení zápisu (u některých organizací) do spolkového
rejstříku
 spolupracovali jsme na čerpání a vyúčtování dotace ze státního rozpočtu Úřadu vlády
 využívali jsme informace, které nám zasílala p. Ing. Říhová a tyto jsme předávali předsedům
místních, okresních a městské organizaci Ostrava v rámci MSK.

15.1 Přehled dotací za rok 2016 – MSK čerpané ze státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví
ČR
OV STP
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava

Dotace MZ

(11,12, 13, 14, 15)

11
13
11
13
11
13
11
13
11
13

0,00
14 000,00
0,00
0,00
21 600,00
0,00
18 000,00
8 400,00
0,00
0,00

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

Celkem
MZ
14 000,00
nežádali
21 600,00
26 400,00
Nežádali

CELKEM:

62 000,00
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0,00

0,00

62 000,00

Žádosti o dotaci z MZ organizační jednotky Ostrava a Karviná na rok 2016 nepodaly.
Vysvětlivky:
MZ dotace: 11- rekondiční pobyty
13 - plavání a cvičení
12 - pobyty pro vozíčkáře
14 - pobyty pro TTP děti

15.2 Přehled dotací za rok 2016 – MSK čerpané ze státního rozpočtu Úřadu vlády ČR
OV STP
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
KO STP MSK
CELKEM:

Dotace MZ

(22)

22
22
22
22
22
22

10 219,00
0,00
10 853,00
1 250,00
0,00
23 262,00
45 584,00

vratka
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkem
MZ
10 219,00
0,00
10 853,00
1 250,00
0,00
23 262,00
45 584,00

Vysvětlivky:
Úřad vlády dotace: prj. Č. 22 – administrativní servis pro organizační jednotky STP v ČR
Organizační jednotky OkO STP Ostrava, Karviná o dotaci c roce 2016 nežádaly.

16.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří finančně, materiálně, svými schopnostmi nebo jinou formou podpořili
naši činnost.
Děkujeme těmto organizacím.
 Svazu tělesně postižených v ČR, z.s.
 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
 Nadaci pro rozvoj zdraví v Havířově-Prostřední Suché
 Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
 Nadačnímu fondu LUKAS
 NRZP Moravskoslezského kraje
Děkujeme všem funkcionářům, dobrovolníkům v místních, okresních a krajské organizaci
a všem členům MO v rámci MSK, kteří se jakkoli podíleli na plnění našeho poslání.
Ještě jednou všem upřímné díky.
V Ostravě dne 30.4.2017

