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Úvod  

Slovo úvodem 
 

Vážení přátelé, 

naše obecně prospěšná společnost má za sebou již sedmý rok svého fungování. I v roce 2017 
se naše činnost soustředila především na komunitní projekty. Loňský rok jsme pojali docela 
sportovně, protože kromě turnaje v pétanque, jsme pořádali i turnaj ve vybíjené, další ročník 
Slatinského běhu a dokonce i jeden zajímavý „pochoďák“. Samozřejmě jsme nemohli 
vynechat ani již tradiční velikonoční soutěž.  

Činnost naší organizace podporuje a vlastně i dotuje zakladatel, dobrovolný svazek obcí 
Mariánskolázeňsko. Kromě každoročně poskytovaného příspěvku na provoz využíváme  
i jeho technického zázemí - kancelář, IT vybavení, kancelářské potřeby atd.).  

Naše projekty nejsou velkého charakteru, jde spíše o milá setkávání s desítkami obyvatel 
našeho regionu. Přesto nás velice těší jejich zájem a pro nás i hojná účast na všech akcích.  

I do dalších let bychom si přáli více takových milých setkání, při kterých lidé naváží kontakt, 
stráví příjemné chvíle, popovídají si, vymění si informace o dění v regionu a především 
svým přístupem udržují či navazují nová přátelství, která nám v dnešní tolik rychlé době, 
kdy většina z nás řeší spoustu starostí, určitě schází. Pozitivních a dobře naladěných lidí není 
nikdy dost, tak se budeme těšit na setkávání v dalších letech. 

 

Mgr. Vladislava Chalupková, předsedkyně správní rady 

duben 2018 

Základní informace 

Identifikační údaje 
Název organizace: Mariánskolázeňsko, o.p.s.  

Právní forma: obecně prospěšná společnost 
IČ: 291 14 161 

  
Den zápisu: 9. 3. 2011 

Spisová značka: O 149 vedená u Krajského soudu v Plzni 
  

Sídlo organizace: Tři Sekery 157 
353 01 Tři Sekery 

  
Doručovací adresa: Mariánskolázeňsko, o.p.s. 

Průmyslová zóna Tři Sekery 
Tři Sekery 157 
353 01 Tři Sekery 

  
t +420 736 650 956 

+420 725 052 310 
+420 602 659 579 



 

 
 

  
e marianskolazensko@seznam.cz 

marianskolazensko.svajgl@seznam.cz 
marianskolazensko.hlinova@seznam.cz  
marianskolazensko.moravkova@seznam.cz 
marianskolazensko.cizkova@seznam.cz 

  
w http://www.marianskolazensko.net 

 
 

Charakteristika Mariánskolázeňska 
 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. (dále jen společnost) je organizace založená Dobrovolným 
svazkem obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek ), který  je založen podle zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a sdružuje deset venkovských obcí 
v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, 
Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice a od července 2015 i Zádub-Závišín. 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. vznikla dne 20. 12. 2010 na základě Zakládací smlouvy a byla 
zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, 
oddíl O, vložka 149 dne 9. března 2011. 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je 
rozvoj regionu Mariánskolázeňsko: 

� koordinace rozvoje regionu Mariánskolázeňsko ve všech oblastech 

� rozvoj a propagace regionu Mariánskolázeňsko a jeho turistického potenciálu 

� budování a rozvoj destinačního managementu Mariánskolázeňska 

� vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny 

� ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku  
pro rozvoj turistického ruchu 

� ochrana a obnova sakrálních památek Mariánskolázeňska 

� ochrana životního prostředí  

� služby při financování projektů k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko 

� koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko 

� tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji 
regionu Mariánskolázeňsko 

� součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Mariánskolázeňsko 



 

 
 

� příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 

� výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže 

� spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, 
kulturních a společenských akcí 

� zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje 

� komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu 
Mariánskolázeňsko 

� poradenská činnost 

� činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie a České republiky v rámci 
rozvoje regionu Mariánskolázeňsko 

 

Zakladatel organizace 
 

Název organizace: 
 
Mariánskolázeňsko  

Právní forma: Svazek obcí 
IČ: 712 03 354 

  
Sídlo zakladatele: Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery 

 

Členské obce zakladatele:  

Dolní Žandov, IČ: 00 25 39 10, Dolní Žandov 36, 350 02 Dolní Žandov 

Drmoul,  IČ: 00 25 39 28, Plzeňská 237, 354 72 Drmoul 

Lázně Kynžvart, IČ: 00 25 40 29, Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart 

Mariánské Lázně, IČ: 00 25 40 61, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  

Stará Voda, IČ: 00 57 27 48, Stará Voda 88, 353 01 Mariánské Lázně 

Trstěnice, IČ: 00 25 42 74, Trstěnice 85, 353 01 Trstěnice 

Tři Sekery, IČ: 00 25 43 04, Tři Sekery 82, 354 73 Tři Sekery 

Valy, IČ: 00 57 27 81, V Lukách 21, 353 01 Mariánské Lázně  

Velká Hleďsebe, IČ: 00 57 27 56, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe 

Vlkovice,  IČ: 00 57 27 64, Vlkovice 21, 353 01 Mariánské Lázně 

Zádub–Závišín, IČ: 00 57 27 72, Zádub 92, 353 01 Zádub-Závišín 



 

 
 

 
 
 

Historie společnosti  
 
2010 20. 12. 2010 – vznik společnosti  

2011 09. 03. 2011 – zápis společnosti do obchodního rejstříku  

2012 společnost realizovala první akce  

2013 
 
 
2014 

personální posílení organizace 
realizace 3 projektů 
 
realizace 5 projektů 
 

2015 
 
2016 
 
2017 

realizace 2 projektů  
 
realizace 3 projektů 
 
realizace 6 projektů  
 

  

Organizační schéma 2017 
 
Správní rada  
 
Dozorčí rada  
 
Ředitel  
 
Projektový a finanční manažer 
 
Ekonom 
 

Personální zabezpečení činnosti 

Správní rada společnosti 

  
od 28. 5. 2014 

Mgr. Vladislava Chalupková 
Jiří Kodajek  

Miloslav Pernica   

 
předsedkyně správní rady 
člen správní rady 
člen správní rady  



 

 
 

 

Dozorčí rada společnosti  
 

od 28. 5. 2014 
Eva Procházková  

Ing. Eliška Stránská  
Bohumil Kovařík  

 
 
předsedkyně dozorčí rady  
člen dozorčí rady  
člen dozorčí rady 
   

  

Statutární zástupce společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl                    
 

ředitel 

Manažeři společnosti 
 

Ing. Josef Švajgl manažer 
Michaela Jankovská projektový a finanční manažer 
Daniela Morávková 

Mgr. Jana Čížková 
projektový a finanční manažer 
projektový a finanční manažer  

Ing. Renata Kuncová ekonom, externí spolupracovník 



 

 

Činnost Mariánskolázeňska 

Přehled projektů v roce 2017 
 

            

název žádosti / 
projektu 

Titul poskytovatel dotace 
datum podání 
žádosti / 
projektu 

stav 
velikost projektu 
(Kč) 

Soutěž o nejhezčí 
velikonoční výrobek 
VII. ročník  

- zrealizováno z vlastních zdrojů 
leden – duben 
2017 

zrealizováno 5 000 

Turnaj v pétanque  - 
zrealizováno z vlastních zdrojů a ve 
spolupráci s dobrovolným svazkem 
obcí Mariánskolázeňsko 

červen 2017 zrealizováno 3 000 

Výstup na 
Glossglockner  

- 
Zrealizováno ve spolupráci s obcí Tři 
Sekery a dobrovolným svazkem obcí 
Mariánskolázeňsko 

červen 2017 zrealizováno 0 

Pohádková cesta  
na hrad Lázně Kynžvart 

- 
Zrealizováno ve spolupráci s Městem 
Lázně Kynžvart a Léčebnými lázněmi 
Lázně Kynžvart  

srpen 2017 zrealizováno 0 

Slatinský běh – IV. 
ročník 

- zrealizováno z vlastních zdrojů září 2017 zrealizováno 5 000 

Turnaj ve vybíjené - 
Zrealizováno z vlastních zdrojů ve 
spolupráci s dobrovolným svazkem 
obcí Mariánskolázeňsko  

říjen 2017 zrealizováno 1 000 

            
 



 

Soutěž O nejhezčí velikonoční výrobek  - VII. ročník 
 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) 
sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, 
Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice a Zádub - Závišín vyhlásili počátkem roku již 7. ročník 
soutěže O nejhezčí velikonoční výrobek vytvořený jakoukoli technikou (např. kreslení, 
slámová technika, patchwork, paličkování, vyšívání, koláž, fotografie atd., může se jednat 
např. o kraslice, pomlázky, velikonoční ozdoby, ubrusy atd. Více zde:  
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-
vii-rocnik/ 
Doručené výrobky byly vyhodnoceny a slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 
12. 4. 2017 od 16:00 hodin v sále Kulturního domu ve Třech Sekerách. Slavnostní atmosféru 
vyhlášení výsledků zpříjemnilo vystoupení dětí ze Základní školy Tři Sekery.  
Výherci jednotlivých kategorií obdrželi od pořadatelů soutěže milé ceny a všichni přítomní 
mohli nejen shlédnout vystavené soutěžní výrobky, ale i ochutnat velikonoční pohoštění, 
posedět u kávy či čaje a načerpat sváteční atmosféru. 

Velké poděkování patří všem, kteří s velkou pečlivostí vytvořili podle svého nápadu a vkusu 
velikonoční výrobky, partnerům projektu: Centrum denních služeb pro tělesně postižené 
denní stacionář – Mariánské Lázně, Svaz tělesně postižených – místní organizace Mariánské 
Lázně. Velké poděkování patří dětem ze Základní školy ve Třech Sekerách za jejich 
vystoupení a paní starostce Dagmar Strnadové, která provedla přítomné hosty celým 
slavnostním vyhlášením. V neposlední řadě děkujeme všem členům hodnotící komise.  

Těšíme se na další ročník soutěže, ale i na ostatní akce, které přilákají širokou veřejnost, 
pomohou nám i nadále rozvíjet mikroregion, a sbližovat jeho obyvatele prostřednictvím 
zajímavých komunitních aktivit. 

   

        



 

 

         

 

 

 

Turnaj v pétanque 
 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko v sobotu 17. 6. 2017 
uskutečnili na hřišti ve Valech první historický turnaj v pétanque. Pan starosta Quido Vlk  
z obce Valy nám poskytl na tuto akci pétanquové hřiště a zázemí. Za což mu tímto 
děkujeme.  

Počasí se vydařilo a celkem šest účastníků si snad turnaj užilo. Družstvo A bylo složeno  
z manželů Hanky a Tomáše, družstvo B z náhodně příchozích Petera Oravce  
z Kynžvartu a Marie Ječmínkové z Mariánských Lázní. Družstvo C zastupovala paní 
starostka z obce Drmoul Vlaďka Chalupková a nejmladší účastnice turnaje školačka Amálka.  

A jak to dopadlo? Vítězi se stalo družstvo B, druhou příčku obsadilo družstvo A a bronz si 
odneslo družstvo C. Účastnici turnaje v pétanque si mimo sportovního vyžití a dobré nálady 
odnesli ocenění (medaile, diplomy, poháry a drobné odměny). 

 

    



 

 

    

 

 

Výstup na Grossglockner 
 

Zástupci Mariánskolázeňska, o.p.s, Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a obce Tři 
Sekery v sobotu 24. 6. 2017 ve 14:00 hodin zorganizovali v okolí obce Tři Sekery zábavný 
turistický pochod „Výstup na Grossglockner naležato“.  

Großglockner (3798 m n. m.) je nejvyšší hora Rakouska, která se nachází ve skupině 
Glockner patřící do Vysokých Taur a na hranici spolkových zemí Korutany a Tyrolsko. Trasa 
pochodu měří 7 708 m, což je při nadmořské výšce nejvyšší hory rakouských Alp délka trasy 
výstupu na vrchol a sestupu. Tři Sekery nejsou v Rakousku ani v Alpách, zdoláme tedy horu 
naležato. 

Počasí nám moc nepřálo, vyšší teploty a vítr asi odradilo zájemce o turistický pochod, proto 
účast nebyla moc velká, přesto jsme si akci všichni moc užili. Na startu každý účastník 
obdržel kartičku a propisovací tužku. Na vyznačené trase účastníci na jednotlivých 
stanovištích odpovídali na 14 vědomostních otázek a správnou odpověď zaznamenávali  
do tajenky.  

A všichni účastníci odpovídali správně, v cíli jsme v doplněné tajence mohli přečíst - MÁME 
RÁDI SEKERY.  Čas mezi jednotlivými stanovišti si účastníci vyplňovali v soutěžení ve 13 
mezihrách. Zde si účastníci vyzkoušeli svoje znalosti a úsudek, ale také se obohatili novými 
poznatky, kdy například očima i po hmatu poznávali předměty.  



 

 

    

 

 

Pohádková cesta na hrad Lázně Kynžvart  
 

Tento projekt realizovalo Město Lázně Kynžvart ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Lázně 
Kynžvart. Naše organizace pomohla s přípravou plakátku, propagací a také zapůjčením 
ozvučovacího vybavení. Akce se konala dne 26. 8. 2017 a jako každoročně byla účast velmi 
hojná.   

 

                      

 

 

 



 

 

Slatinský běh – 4. ročník  
 

IV. ročník Slatinského běhu se konal v sobotu 23. 9. 2017. Počasí nám opravdu přálo. Všichni 
přítomní byli příjemně naladěni. I když byla menší účast, než v minulých letech o to 
úžasnější byla vzájemná komunikace a atmosféra. Strávili jsme nádherný den v překrásné 
krajině, která je nedotčená průmyslem a civilizací. Celkem startovalo 26 běžců ve třech 
kategoriích – děti (6 účastníků), ženy (9 účastnic), muži (11 účastníků). Zaběhat si přišli i 2 
ženy, jedno dítě a jeden muž z německé strany (trasa je nedaleko hranic ze SRN). Na trati, 
která měřila 5 km pro dospělé a 2,5 km pro děti čekal závodníky hod granátem, střelba  
ze vzduchovky a těsně před cílem ještě i jednoduché plazení. Všichni účastníci zvládli 
připravené disciplíny výtečně. Odměnou pro ně byla medaile, diplom a drobné,  
ale praktické dárky. Pořadatelé zajistili občerstvení – domácí štrůdl a špekáčky, které  
po takových výkonech přišly každému vhod. Přátelé ze SRN nás poctili i soudky s pivem 
vyrobeném v malém soukromém pivovaru.  

Pro děti bylo příjemným zpestřením Slatinského běhu svezení na valníku malého traktůrku, 
který řídil pan Albert Schicker z Bavorska. Další zábavnou doprovodnou akci pro děti 
přichystala paní starostka ze Tří Seker, kdy pro děti zorganizovala jednoduchou vědomostní 
hru. Obě dvě neohlášené aktivity byly dětmi přijaty s nadšením. Touto cestou chceme 
poděkovat všem účastníkům, také přihlížejícím fanouškům, kteří se postarali  
o doprovodnou atmosféru. Poděkování patří, rovněž všem spolupořadatelům. Velké 
poděkování si zaslouží jako vždy i Záchranná služba Royal Rangers za zdravotnický dohled 
na trati. Nemalé poděkování patří i zástupcům Obce Stará Voda za pořadatelskou pomoc.  

Více informací o letošním i minulých ročnících naleznete zde: 
http://www.marianskolazensko.net/naseprojekty/slatinsky-beh/ . 

            



 

 

     

  

 

Turnaj ve vybíjené  
 

Ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko jsme ve středu 18. 10. 2017 
od 9:15 hodin odstartovali turnaj smíšených družstev ve vybíjené pro žáky 3. - 5. tříd 
základních škol v ORP Mariánské Lázně. 

První ročník turnaje ve vybíjené probíhal v tělocvičně Základní školy Úšovice Mariánské 
Lázně. ZŠ Úšovice nám poskytla nejen prostor pro konání akce, ale zejména odbornou 
pomoc s organizací turnaje, za což jim patří velké poděkování. Žáci 8. třídy ZŠ Úšovice pod 
vedením p. učitele Mgr. Vladimíra Kafky si pro žáky připravili i doprovodné soutěže (hod 
míče na basketbalový koš, střelba na branku, slalom s míčem, sestřelení kuželů míčem). 

Turnaje ve vybíjené se zúčastnila družstva ZŠ Úšovice, ZŠ Velká Hleďsebe, ZŠ Lázně 
Kynžvart, ZŠ Tři Sekery a ZŠ Čtyřlístek. Družstva byla sestavena v počtu dětí 10 + 2 
náhradníci. Družstva sehrála zápas každý s každým. Žáci mezi sebou sváděli velké boje, 
pochytali spoustu prudkých ran, sami jich na svém těle také několik schytali, snažili se hrát 



 

 

fair play, hráli týmově, a s velkým odhodláním a s chutí vyhrát. Vyhrát mohl pouze jeden 
tým. Tento rok vyhrál tým ZŠ Lázně Kynžvart. Na druhém místě se umístila škola Tři 
Sekery, třetí místo vybojovala škola Velká Hleďsebe, čtvrté místo škola Čtyřlístek a páté 
místo obsadila škola Úšovice. 

Soutěžící na prvních třech místech obdrželi medaile, diplomy a další drobné ceny. 
S prázdnou neodešlo ani družstvo na čtvrtém a pátém místě, diplomy za účast a drobné ceny 
vykompenzovaly dětem nezdar ve vybíjené. 

Všem výhercům blahopřejeme a i těm, co tentokrát nevyhráli, děkujeme za účast a bojové 
nasazení při hře a budeme se těšit na další sportovní klání v regionu Mariánskolázeňska. 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Členství v jiných organizacích  
 

Společnost je členem Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o.s.,  
IČ: 265 40 690. http://www.annakk.cz/cz/ 

 

Podnikatelská činnost 
 

Organizace není držitelem žádného živnostenského oprávnění.  

 

Nehmotné vlastnictví 
 

Společnost má zaregistrovány domény marianskolazensko.net a marianskolazensko.info.  

 

Financování společnosti 

Běžná činnost 2017 
 

Financování běžné činnosti společnosti je prováděno z příspěvku na provoz, který poskytuje 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.  

 

Závěr – poděkování  
 

Rok 2017 byl již sedmým rokem aktivní činnosti společnosti. Společnosti se díky finanční 
podpoře zakladatele opět podařily zrealizovat zajímavé projekty. 

Děkujeme všem spolupracujícím subjektům i jednotlivým osobám, které nám v rámci naší 
činnosti pomáhají v rozvoji regionu.  

 

 



 

 

Přílohy 

ROZVAHA 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

  
 

ROZVAHA 

                           období 01.01.2017 až 31.12.2017 

                                                     strana:       1 

firma: Mariánskolázeňsko, o.p.s.                     dne: 22.03.2018 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Účet     Název                                       Počát. stav        Má dáti            Dal   Kone čný stav  

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                                                              

         AKTIVA                                                                                               

                                                                                                              

022      Samostatné movité v ěci a soub.movit.v ěcí      42.916,80                                    42.916,80  

028      Drobný dlouhodobý hmotný majetek             138.475,20                                   138 .475,20  

221      Bankovní ú čty                                 29.547,52     23 0.288,00     167.181,24      92.654,28  

311      Odb ěratelé                                                  180.860,00     180.860,00                

314001   Poskytnuté zálohy na energie                  12.000,00       2.000,00       2.000,00      12 .000,00  

314    * Poskytnuté provozní zálohy                    12.000,00       2.000,00       2.000,00      12 .000,00  

342001   Srážková da ň                                   6.630,00                      6.630,00                

346012   Partnerství pro cestovní ruch                 -1.149,00       1.149,00                               

346    * Nároky na dotace a ost.zú čt. se st.rozp.      -1.149,00       1.149,00                               

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem   AKTIVA                                       221.790,52     414.297,00     350.041,24     286 .046,28  

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                                                              

         PASIVA                                                                                               

                                                                                                              

082      Oprávky k samos.movitým v ěcem a soubor ům      42.916,80                                    42.916,80  

088      Oprávky k drobnému dl. hm. majetku           138.475,20                                   138 .475,20  

321      Dodavatelé                                    13.406,00      86.690,24      79.756,24       6 .472,00  

325      Ostatní závazky                                  100,00         400,00         400,00         100,00  

331000   Zam ěstnanci                                    9.790,00       49.725,00      42.305,00       2.370,00  

331    * Zam ěstnanci                                    9.790,00       49.725,00      42.305,00       2.370,00  

337000   Zdravotní pojišt ění                              540,00       5.712, 00       5.712,00         540,00  

337    * Zdravotní pojišt ění                              540,00       5.712, 00       5.712,00         540,00  

342002   Zálohová da ň                                     660,00       6 .990,00       6.990,00         660,00  

342    * Ostatní p římé dan ě                            -5.970,00       6.990,0 0      13.620,00         660,00  

379000   Exekuce                                                       5.530,00       6.320,00         790,00  

379    * Jiné závazky                                                  5.530,00       6.320,00         790,00  

901      Vlastní jm ění                                 10.000,00                                    10.000,00  

911000   Fondy                                         12.532,52                                    12 .532,52  

911    * Fondy                                         12.532,52                                    12 .532,52  

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem   PASIVA                                       221.790,52     155.047,24     148.113,24     214 .856,52  

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                                                              

Celkem   AKTIVA                                       221.790,52     414.297,00     350.041,24     286 .046,28  

         PASIVA                                       221.790,52     155.047,24     148.113,24     214 .856,52  

         rozdíl                                                      259.249,76     201.928,00      71 .189,76  

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

 

 



 

 

 

VÝSLEDOVKA 
                           období 01.01.2017 až 31.12.2017 
                                                         strana:       1 
firma: Mariánskolázeňsko, o.p.s.                         dne: 22.03.2018 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Účet     Název                                          V období                
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                                               
         NÁKLADY                                                               
                                                                               
501000   Spot řeba materiálu                            40.935,10                 
501    * Spot řeba materiálu                            40.935,10                 *  
502000   Spot řeba energie                               9.829,00                 
502    * Spot řeba energie                               9.829,00                 *  
518000   Ostatní služby                                41.032,14                 
518001   Pojišt ění majetku                              2.865,00                 
518    * Ostatní služby                                43.897,14                 *  
521      Mzdové náklady                                42.305,00                 
524      Zákonné sociální pojišt ění                     3.807,00                 
527      Zákonné sociální náklady                         400,00                 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Celkem   NÁKLADY                                      141.173,24                **  
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                                               
         VÝNOSY                                                                
                                                                               
602014   Šablony ZŠ                                    54.000,00                 
602    * Tržby z prodeje služeb                        54.000,00                 *  
684000   P řijaté členské p řísp ěvky                    126.860,00                 
684    * P řijaté členské p řísp ěvky                    126.860,00                 *  
691001   Provozní dotace - ÚP K. Vary                  31.503,00                 
691    * Provozní dotace                               31.503,00                 *  
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Celkem   VÝNOSY                                       212.363,00                **  
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                                               
Celkem   ZISK (- ztráta)                               71.189,76                ***  
         RENTABILITA ( zisk/náklady ) %                       50                
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

 

 

 

 

 

 
 


