Výroční zpráva
za rok 2017

Brána Trojzemí, o. p. s.
Horní náměstí 73
Hrádek nad Nisou
info@branatrojzemi.cz
www.BranaTrojzemi.cz
Zpracoval:
Mgr. Vít Štrupl, ředitel
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Název subjektu: Brána Trojzemí, o. p. s.
Adresa: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, 463 34
Identifikační číslo: 287 17 708
Spisová značka: O 280 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností: 10. 2. 2010
Zakladatel:
Město Hrádek nad Nisou
Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, PSČ 463 34
Identifikační číslo: 002 62 854
Druh obecně prospěšných služeb:
Organizace a zajištění kulturních a společenských akcí a podpory cestovního ruchu ve
městě, provozování informačního centra, knihovny, muzea Hrádek nad Nisou a muzea
Trojzemí.
Předseda správní rady:
Jana Matušková
Členové správní rady:
ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Ing. Romana Cermanová, Mgr. Jaroslav Poláček, Josef
Horinka, Pavel Farský
Předseda dozorčí rady:
Jiří Paseka
Členové dozorčí rady:
MUDr. Radomír Sekvard, Mgr. Hana Prchlíková
Náplň činnosti:
 provozování informačního centra
 provozování výstavního centra (muzeum a galerie)
 provozování multifunkčního sálu
 provozování městské knihovny (Václavská 471)
 provozování sálu kulturního domu Beseda (Horní náměstí 124)
 organizování společenských a kulturních akcí ve městě
Provozovny:
 informační centrum, výstavní centrum, multifunkční sál: Horní náměstí 71
 podstávkový dům „Koník“ (Žitavská 215)
Údaje o zaměstnancích:
 Mgr. Vít Štrupl – ředitel společnosti
 Zuzana Šimůnková – pracovnice informačního centra
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Aktivity společnosti v roce 2017
Aktivity společnosti byly k 1. 1. 2018 utlumeny na správu podstávkového
domu Koník a akce v něm (Den otevřených podstávkových domů, řemelsné
dílny apod.).
Brána Trojzemí o. p. s. byla spolupořadatelem lidové slavnosti Společnou
cestou, festivalu Hrádecké rockové léto a Hrádeckých slavností a
Bartolomějské pouti.
Veškeré ostatní činnosti (informační centrum, kino, výstavní prostory, dům
kultury beseda, městská knihovna) byly k 1. 1. 2017 převedeny na nově
vzniklou společnost Brána Trojzemí, příspěvková organizace.
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Poděkování partnerům:
Město Hrádek nad Nisou
1. Jizerskohorská stavební společnost
Eftec a. s.
Liberecký kraj

4

Příloha k účetní závěrce
Fondy:
Společnost byla založena v roce 2010, k 31. 12. 2017 má vytvořen rezervní fond, jeho
zůstatek se skládá z následujících výsledků hospodaření:
VH za rok 2010: + 228 346,56 Kč
VH za rok 2011: + 894 276,60 Kč
VH za rok 2012: + 101 304,39 Kč
VH za rok 2013: + 67 275,14 Kč
VH za rok 2014: + 258 429,84 Kč
VH za rok 2015: + 286 419,15 Kč
Čerpání rezervního fondu v roce 2015: - 211 792,02 Kč
VH za rok 2016: + 117 031,07 Kč
Čerpání rezervního fondu v roce 2016: - 237 160 Kč
Čerpání rezervního fondu v roce 2017: - 880 000 Kč
Rezervní fond celkem k 31. 12. 2017: 624 130,93 Kč
Vlastní zdroje společnosti k 31. 12. 2017:
Vlastní jmění: 1 984 801,35 Kč
Fondy (rezervní fond): 624 130,93 Kč
Výsledek hospodaření za běžné období: 29 766,90 Kč

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12.
2017.

Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování:
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané
účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 575/2002 Sb.

Výsledek hospodaření za rok 2017 v členění podle jednotlivých druhů
činností (před zdaněním):
VH z hlavní činnosti: -247 193,54 Kč
VH z hospodářské činnosti: -43 416 Kč
VH ze správní činnosti: -70 978,53 Kč
Celkem: -361 588,73 Kč

Seznam darů přijatých v roce 2017:
1. jizerskohorská stavební společnost

300 000 Kč
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Výroční zpráva byla zpracována v souladu se Zákonem o obecně prospěšných
společnostech.

V Hrádku nad Nisou dne 30. 6. 2018

Jana Matušková
předseda správní rady

Vít Štrupl
ředitel společnosti
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Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
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Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
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Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

13

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
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Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Sestavená
k 31.12.2017
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I. Základní údaje
název účetní jednotky

Brána Trojzemí, o.p.s.

sídlo

Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73,
PSČ 46334

IČO

28717708

právní forma účetní jednotky

obecně prospěšná společnost

druhy obecně prospěšných činností

provozování kulturních zařízení
pořádání kulturních akcí ostatní
informační činnosti

doplňková činnost

hostinská činnost
podnájmy nákup a
prodej zboží

rozvahový den

31.12.2017

okamžik sestavení účetní závěrky

28.06.2018

Datum vzniku společnosti:

10.2.2010

Statutární orgán:
ředitel:
VÍT ŠTRUPL, dat. nar. 19. ledna 1971
Donínská 300, 463 34 Hrádek nad Nisou
Správní rada:
člen správní rady:
Ing. ROMANA CERMANOVÁ, dat. nar. 16. února 1966
Hrádek nad Nisou, Lidická 321, PSČ 46334
Den vzniku členství: 10. února 2010
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člen správní rady:
Mgr. JAROSLAV POLÁČEK, dat. nar. 31. prosince 1960
Pod tratí 634, 463 34 Hrádek nad Nisou
Den vzniku členství: 10. února 2010
člen správní rady:
HEDVIKA ZIMMERMANNOVÁ, dat. nar. 1. prosince 1965
Zlatá výšina 784, 463 34 Hrádek nad Nisou
Den vzniku členství: 30. května 2013
předseda správní rady:
JANA MATUŠKOVÁ, dat. nar. 11. června 1983
Sousedská 385, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou
Den vzniku funkce: 23. dubna 2012
Den vzniku členství: 25. února 2012
člen správní rady:
JOSEF HORINKA, dat. nar. 7. prosince 1968
Zlatá výšina 810, 463 34 Hrádek nad Nisou
Den vzniku členství: 30. května 2013
člen správní rady:
PAVEL FARSKÝ, dat. nar. 8. dubna 1974
Oldřichov na Hranicích 94, 463 34 Hrádek nad Nisou
Den vzniku členství: 30. května 2013

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: JIŘÍ PASEKA,
dat. nar. 14. června 1961
Gen. Svobody 211, 463 34 Hrádek nad Nisou
Den vzniku funkce: 4. června 2013
Den vzniku členství: 1. března 2013
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člen dozorčí rady:
RADOMÍR SEKVARD, dat. nar. 1. listopadu 1955
Pod tratí 636, 463 34 Hrádek nad Nisou
Den vzniku členství: 1. března 2013
člen dozorčí rady:
HANA PRCHLÍKOVÁ, dat. nar. 24. března 1974
Písečná 322, 463 34 Hrádek nad Nisou
Den vzniku členství: 1. března 2013
Organizační složky
– nejsou zřízeny

Zakladatel:
Město Hrádek nad Nisou, IČ: 002 62 854
Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, PSČ 46334

II. Obecné účetní zásady
1. Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč
a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč.

2. Způsob odpisování
Stavby se odpisují po dobu 50 let (zařazeno v 6. odpisové skupině) a samostatné věci movité
po dobu 5 let (zařazeno v 2. odpisové skupině). Způsob odepisování je stanoven lineárně pro
veškerý dlouhodobý hmotný majetek.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč je veden jako zásoba a je účtován do
nákladů společně při vyskladnění na účet 501 – Spotřeba materiálu.

3. Opravné položky
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Opravné položky vytváří účetní jednotka v souladu s platnou legislativou pouze k účtům
majetku za účelem snížení ocenění majetku prokázaném v účetnictví na základě
inventarizace majetku.

4. Časové rozlišení
Organizace účtuje zejména o nákladech příštích období, výdajích příštích období a dohadných
účtech pasivních v souladu se zásadami časového rozlišení nákladů.

5. Vlastní jmění a fondy
Ve vlastním jmění organizace účtuje o dotačních zdrojích na technické zhodnocení
dlouhodobého majetku. Uvedené zdroje jsou postupně na základě časového rozlišení
rozpouštěny na účet skupiny 64 – ostatní výnosy.
Ve fondech (rezervní fond) organizace účtuje o zdrojích získaných ze zlepšeného
hospodářského výsledku a o použití těchto zdrojů.

6. Přijaté dary a dotace
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů v analytickém členění
dle účelu a u dotací i v členění dle zdroje.

III. Doplňující údaje k výkazům
1. Dlouhodobý majetek
V roce 2017 nebyl zařazen žádný nový dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.
Stávající dlouhodobý majetek je řádně účetně odepisován.
Technické zhodnocení I. etapy rekonstrukce objektu Koník. Odpisy TZ byly celé daňově
uplatněny. Korekce daňově uznatelných výdajů byla provedena časově rozlišeným
rozpouštěním investiční dotace na účet skupiny 64 – ostatní výnosy zahrnutým do základu
daně. Vzhledem k výsledku hospodaření nebyl daňový odpis z dodávkového vozidla Citroen
Jumpy v roce 2017 uplatněn.

2. Pohledávky a závazky
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Pohledávky a závazky z obchodního styku:
Pohledávky k 31. 12. 2017:
4409,51 Kč
z toho po splatnosti Kč: 4409,51 Kč
Závazky k 31. 12. 2015:
143592,-KČ
z toho po splatnosti Kč: 30,- Kč

Závazky k institucím ZP SZ ve
lhůtě splatnosti: 0 kČ

3. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek
neuvedený v rozvaze.
4. Opravné položky
V roce 2017 vytvořena opravná položka k pohledávce za spotřebu plynu - Milada
Urbánková, Trafika, Horní náměstí 71. Faktura vznikla v roce 2013 ve výši 2 294 Kč.
Zrušena opravná položka vytvořená v roce 2016 k pohledávce za Severočeskámi komunálními
službami s.r.o. ve výši 8 470 Kč.

5. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

6. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017: 0 z
toho členů řídících orgánů 0
Osobní náklady na zaměstnance: 45 750,00 Kč
z toho na členy řídících orgánů: 0
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Členům statutárního orgánu v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani
jiná plnění.

7. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace
neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

8. Výnosy
Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele.

9. Přijaté dary a dotace
V roce 2017 vyly přijaty dotace z rozpočtů územně správních celků ve výšI 116 500 Kč (město
Hrádek nad Nisou a Liberecký kraj).
Poskytnut dar Městu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, IČ: 00262854 v hodnotě 80 0000 Kč
určený na nákup kinotechniky.
Poskytnut dar společnosti Brána Trojzemí, příspěvková organizace, Horní náměstí 71, Hrádek
nad Nisou, IČ: 01851969 ve výši 80 000 Kč určený na podporu hlavní činnosti obdarovaného.

10. Výsledek hospodaření, daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 117 031,07 Kč převeden do rezervního fondu
v plné výši.
Výsledek hospodaření za rok 2017 představuje ztrátu ve výši -361 588,73 Kč.
Ztráta vznikla v důsledku utlumování činnosti společnosti. Hospodářskou činnost a převážnou
část hlavní činnosti přebírá od počátku roku 2017 společnost - Brána Trojzemí, příspěvková
organizace. Společnost Brána Trojzemí, o.p.s. provozuje již jen menší část z původní činnosti,
předevší ty, které díky smluvním závazkům nebylo možné v tomto období převést na Bránu
Trojzemí, příspěvkovou organizaci.
V roce 2017 byla daňová úleva vyplývající ze snížení základu daně v roce 2016 podle §20
odst. 7 zák. o dani z příjmu využita k částečnému krytí nákladů na spotřebu materiálu v
hlavní činnosti.
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11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události.

V Hrádku nad Nisou 28.6.2018

Sestavil: Ing. Alena Sedláčková

Statutární orgán: Mgr. Vít Štrupl
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