VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 20 ll

Centrum pro restaurování a památkovou

Předkládá:

péči,

Ing. Martina Hucková, ředitelka

o.p.s.

Obsah
A

činnosti
Založení Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. (datum, zakládací listina)
Složení správní rady, složení dozorčí rady
Ředitelka společnosti
Činnosti uskutečňované v roce 20 ll
- obecně prospěšné služby
- doplňková činnost
5. Lidské zdroje

Zpráva o

I.
2.
3.
4.

B

hospodaření
Výnosy v členění podle zdrojů
Náklady v členění podle zdrojů
Stav fond ů k 31. 12. 20 I I
Stav a struktura majetku a závazků
Doplňující údaje o hospodaření společnosti

Zpráva o

6.
7.
8.
9.
IO.

2

A
I.

zpráva o činnosti

Založení Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. {datum, zakládací listina)

Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. (dále jen Centrum) bylo založeno dne 27. června
20 ll podpisem zakládací listiny. Zakladatelem Centra je Univerzita Pardubice.
Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 8. srpna 20 I I.

2.

Složení správní rady, složení dozorčí rady

Orgány společnosti byly ustanoveny a začaly pracovat v tomto složení:

a) Správní rada
Ing. arch . Naděžda Goryczková
PhDr. Anna Matoušková
Ing. Karol Bayer
doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.
Ing. Miroslav Brýdl
Michal Kortyš

b)

Dozorčí rada

Ing. Milan Bukač
Jan Pikna
Ing. Markéta Prokešová
První společné setkání obou orgánů společnosti se uskutečnilo na půdě zakladatele dne 20. I O. 20 I I.

3. Ředitelka společnosti
Ředitelkou společnosti byla jmenována Ing. Martina Hucková.

4.

Činnosti uskutečňované v roce 20 I I

Start Centra pro restaurování probíhal na základě dobrovolné činnosti ředitelky, v jejím volném čase a
s využitím vlastních zdrojů (počítač, telefon). V tomto období tedy nevznikly žádné režijní náklady.

a)

Obecně prospěšné

služby

V listopadu 20 I I byla uzavřena smlouva s firmou Metrostav a.s. na provedení doplňujícího průzkumu a
modelového restaurování vnějšího pláště historické budovy Univerzity Pardubice, nám. Legií. Tento
vzorový projekt pokračuje do května 20 12.

b)

Doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti nebyly realizovány žádné aktivity.

S. Lidské zdroje
V roce 20 I I nebyli ve společnosti Centrum zaměstnání žádní kmenoví pracovníci ani pracovníci na
dohody konané mimo pracovní poměr.
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B

zpráva o

hospodaření

Výnosy v členění dle zdrojů
V roce 20 I I byly realizovány následující výnosy:
6.

Vzorový projekt - průzkum a restaurování
Výnosy- vrácené bankovní poplatky
Celkem výnosy
Uvedené výnosy spadají do hlavní (obecně prospěšné) činnosti.

40 000,- Kč
210.- Kč
40 210,- Kč

Náklady v členění podle zdrojů
V roce 20 ll byly v účetnictví Centra účtovány následující náklady:
7.

Doprava uměleckých soch
Poplatky, poštovné
Celkem náklady
Uvedené náklady spadají do hlavní (obecně prospěšné) činnosti.

3 840,- Kč
I 799.- Kč
S 639,- Kč

Stav fondů k 31. 12. 20 I I

8.

V roce 20 I I Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. nevytvářeno fondy.

9.

Stav a str uktura majetku a

závazků

V roce 20 I I nebyl pořízen majetek.
Pohledávky a závazky evidované k 31. 12. 20 I I -viz účetní závěrka.

I O.
•
•
•
•
•

Doplňující

údaje o

hospodaření společnosti

Hospodářský výsledek za rok

20 I I: byl vytvořen zisk ve výši 34 571 ,- Kč. Uvedený hospodářský
výsledek bude po schválení převeden na účet "nerozdělený zisk" .
Za rok 20 I I bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, daňová povinnost
nevznikla.
Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. vede podvojné účetnictví v účetním software
Premier systém. V roce 20 I I nebylo Centrum plátcem DPH.
Roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
Za rok 20 I I nevznikla povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.
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Příloha účetní závěrky

r. 2011

Subjekt:

Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. (dále jen Centrum)

Založení:

8. srpna 2011.

Hlavní činnosti :

Vzdělávání

v oblasti péče o kulturní dědictví
v oblasti péče o kulturní dědictví
Realizace vzorových restaurátorských projektů v oblasti

Vědecko-výzkumná činnost

péče

o kulturní

dědictví

Pořádání

odborných setkání, výstav, konferencí a jiných vzdělávacích akcí v
oblasti péče o kulturní dědictví
Vydavatelská činnost v oblasti péče o kulturní dědictví.
Statutární orgán :

Ing. Martina Hucková

Majetek:

Majetek nebyl v prvním roce činnos~i Centra pořízen.

Počet zaměstnanců:

O

Vedení účetnictví:

Centrum vede podvojné účetnictví v účetním software Premiér system.

Účetním obdobím je kalendářní rok.
V roce 2011 ne proběhlo účtování v zahraniční měně.
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