
SPOLEČENSKÉ CENTRUM VĚŽIČKA RYBÍ, Z.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

   



Úvodní slovo

Rok 2018 se zapíše do historie spolku především jako rok, kdy jsme úspěšně podali
žádost o dotaci  na uskutečnění rekonstrukce Komunitního centra Věžička.  Získali
jsme podporu ve 4. výzvě MAS Lašsko – IROP – Sociální služby a komunitní centra
vyhlášenou v Integrovaném regionálním operačním programu. Do konce roku jsme
se pak zabývali přípravou řízení na dodavatele stavby. Přesto, že tato činnost byla
velmi náročná, dařilo se nám zároveň naplňovat hlavní poslání spolku a to usilovat
o zlepšení života nejen v naší obci, o propojení aktivit lidí různých zájmů, věkových
skupin i vzdělání.

Poslání spolku Věžička

NEŽIJME JEN VEDLE SEBE ALE TAKÉ SPOLU
 
Chceme místo,  kde  se  lidé  mohou  setkávat,  rozvíjet  se,  dovědět  se  něco
zajímavého, inspirovat, tvořit,  pobavit nebo se potkat jen tak nad miskou dobrého
čaje.

Usilujeme o zlepšení života v naší obci, jinými slovy jde nám o rozvoj místní komunity
prostřednictvím našeho společenského centra.

Cílem činnosti je vytváření neformálních aktivit, které nenásilnou formou propojí lidi
různých zájmů, věkových skupin i vzdělání. Ambicí je i vzájemné propojení aktivit lidí
zdravých a handicapovaných. Činnost centra bude také zahrnovat aktivity zaměřené
na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže a rovněž prevenci rizik u seniorů.
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A jak se nám v uplynulém roce dařilo?

Ukončení veřejné sbírky

Na konci ledna jsme ukončili veřejnou sbírku na podporu projektu komunitního centra
Věžička.  Díky  této  sbírce  jsme  získali  částku  v celkové  výši  74.138,-  Kč.  Touto
částkou  jsme  částečně  pokryli  náklady  na  zpracování  prováděcí  projektové
dokumentace,  včetně  výkazu  výměr.  Tato  projektová  dokumentace  je  nezbytným
podkladem pro výběr dodavatele stavby.

Ukliďme svět – ukliďme Česko

V letošním roce se poprvé spolek připojil k celostátní akci „Ukliďme svět – ukliďme
Česko“, jehož cílem je podpořit v lidech zájem o jejich prostředí, ve kterém žijí. A tak
jsme se společně s ostatními lidmi z obce sešli  v sobotu 7. dubna před Věžičkou,
rozdělili si úseky a vyrazili na jarní úklid obce a jejího okolí. Celkem jsme nasbírali 26
pytlů odpadu (cca 520 kg). Žádné překvapení jistě není, že nejvíce odpadů tvořily
obaly  od občerstvení naházené do příkopů okolo silnice (řidiči, styďte se).
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Podání žádosti

V dubnu jsme podali žádost o dotaci na provedení rekonstrukce Komunitního centra
Věžička. Tuto žádost pro nás připravil a zpracoval Ing. Tomáš Maceček z ITM, institut
pro vzdělávání  a poradenství,  s.r.o.  se sídlem Husinecká 903/10.  Celkové zdroje
financování  činí  11.893.119,62  Kč.  Spolek  získal  podporu  ve  výši  95%  tj.
11.217.998,-Kč. Na vlastní pěti procentní podíl ve výši 590.420,99 Kč získal dotaci ve
výši 150.000,- Kč od společnosti Innogy, od společnosti Auto Morava získal dar ve
výši 100.000,- Kč a od Moravskoslezského kraje získal na konci roku schválenou
dotaci ve výši 300.000,- Kč. Zbytek uhradí z vlastních zdrojů a také zkusí požádat
o podporu projektu obec. 

Pletení pomlázky ve škole

V předvelikonočním  týdnu  jsme  po  dohodě  s ředitelkou  základní  školy  zúčastnili
velikonočních školních dílen, kdy jsme stejně jako v loňském roce splétali  s dětmi
pomlázky (tatary).  Při  splétání pomlázky ze čtyř  prutů si  děti  vzájemně pomáhaly.
U této činnosti si znovu zopakovaly, že se vzájemná spolupráce vyplatí.

Čtení Máje

Kdo z nás by neznal lyrickoepickou skladbu Karla Hynka Máchy Máj, kdo z nás ji ale
celou přečetl. Proto jsme pozvali všechny zájemce do rozkvetlé jarní přírody právě
prvého května, abychom si společně přečetli tragický příběh Jarmily a jejího milého
Viléma, a zkusili tak porozumět krásným a zároveň velmi smutným veršům našeho
velkého básníka. 
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Restaurant Day

V neděli 19. srpna jsme již po třetí pozvali všechny milovníky jídla na akci Restaurant
Day.  Tentokrát  pro  nás  vařilo  8  kuchařů.  Pochutnávali  jsme  si  na  koláčích
i zeleninových pomazánkách, zapíjeli rozmarýnovou limonádou nebo pivem. Protože
v letošním roce nám přálo sluníčko, vytvořili jsme na zahradě pro všechny pozvané
venkovní posezení. Hezký letní den, dobré jídlo a pití, vzájemná pospolitost. Co více
si může člověk ještě přát? 

Dýňodraní

Celé září tvořila výzdobu před roubenkou úroda dýní nejen nejrůznějších velikostí
i tvarů, ale i různého využití v kuchyni. Odpoledne před svátkem sv. Václava jsme
nabízeli všem příchozím nejen dýně, ale i malé občerstvení z nich vytvořené. Byli
jsme překvapeni, jak rychle se hromada dýní zmenšovala, také jak i dýňová kuchyně
chutnala.

Čtení při svíčkách

Dušičkové  čtení  při  svíčkách  bylo  tentokrát  zasvěceno  strašidelným  příběhům.
Krásně jsme se báli u povídky Kočkopsi. Potvrdili jsme si tak, že ne vždy všechno
dobře dopadne. Domů jsme se rozcházeli  s obdivem k hlavní  hrdince, která svou
špatnou  situaci  brala  zcela  reálně  a  bez  velkých  emocí.  Zkrátka  dobrá  rada  do
praktického života.
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Čeho chceme dosáhnout v roce 2018

Letošní rok začíná soutěží na dodavatele stavby (snad se nám druhý pokus podaří)
a především  chceme  se  věnovat  realizaci  stavby,  tak  aby  celá  stavba  byla
dokončená do 30. září letošního roku. Poté totiž začíná realizace projektu „Otevřeno
všem“. 

I přestože prostor okolo Věžičky bude v letošním roce zabrán stavební společností,
budeme pokračovat v aktivitách, které se povedly v minulém roce – Ukliďme svět –
ukliďme Česko,  Restaurant  Day,  nevzdáme se ani  čtení  při  svíčkách a slibně se
rozvíjející akce „Dýňobraní“. I v letošním roce chceme být nápomocní při pořádání
obecních akcí. 
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Naše finance 

Spolek Věžička zřízeny 2 účty. Oba jsou vedeny u Fio banky, takže vedení účtů je
bezplatné.

1. Běžný účet pro právnické osoby; č. účtu 2800891437/2010
2. Transparentní účet; č. účtu 2000907859/2010 – ukončen 10. 4. 2018
3. Běžný účet č. účtu 2301368676/2010 – založen pro projekt „Otevřeno všem“

Výkaz zisků a ztrát

Příjmy na běžném účtu pro právnické osoby
Státní dotace a granty            0,- Kč
Obecní dotace a granty            0,- Kč
Zahraniční dotace a granty            0,- Kč
Dotace a granty právnických osob (grant Innogy) 150.000,- Kč
Sponzorské dary (dar Auto Morava) 100.000,- Kč
Příjmy z vlastní činnosti            0,- Kč
Ostatní příjmy (vklady členů spolku, půjčka Auto Morava, dary v rámci
akcí Věžičky – Restaurant Day, Koncert pro Věžičku, Dýňobraní)

626.131,- Kč

Celkové příjmy na běžném účtu 876.131,- Kč

Příjmy na transparentním účtu
Státní dotace a granty            0,- Kč
Obecní dotace a granty            0,- Kč
Zahraniční dotace a granty            0,- Kč
Sponzorské dary     1.000,- Kč
Příjmy z vlastní činnosti                               0,- Kč
Ostatní příjmy            0,- Kč
Státní dotace a granty            0,- Kč
Celkové příjmy na transparentním účtu     1.000,- Kč

Příjmy k účtu z projektu „Otevřeno všem“
Státní dotace a granty            0,- Kč
Obecní dotace a granty            0,- Kč
Zahraniční dotace a granty            0,- Kč
Dotace a granty právnických osob            0,- Kč
Sponzorské dary            0,- Kč
Příjmy z vlastní činnosti            0,- Kč
Ostatní příjmy (vklady členů spolku)        200,- Kč
Celkové příjmy na běžném účtu        200,- Kč

Příjmy v roce 2018 celkem 877.331,- Kč

Výdaje z běžného účtu pro právnické osoby
Mzdy            0,- Kč
Ostatní osobní náklady            0,- Kč
Odvody            0,- Kč
Cestovné            0,- Kč
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Materiál a DHM            0,- Kč
Nájemné            0,- Kč
Energie, vodné, stočné            0,- Kč
Provozní režie (webhosting, elektronický podpis, registrační poplatek
Darujme.cz, pojištění)

    3.669,- Kč

Opravy                                0,- Kč
Služby (zpracování prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu
výměr)

  51.862,- Kč

Služby (úkony spojené s podáním žádosti)   96.800,- Kč
Služby (úkony spojené s veřejnou zakázkou na dodavatele)     7.260,- Kč
Služby (úhrada za elektronický nástroj na veřejném portálu Vhodné
uveřejnění veřejných zakázek)

    7.260,- Kč

Odpisy majetku            0,- Kč
Ostatní náklady (doplatek za připojení ČEZ, bezdlužnost FÚ, převod
na nový účet – Otevřeno všem)  

  10.300,- Kč

Celkové výdaje z běžného účtu 177.151,- Kč

Výdaje z transparentního účtu pro právnické osoby
Mzdy            0,- Kč
Ostatní osobní náklady            0,- Kč
Odvody            0,- Kč
Cestovné            0,- Kč
Materiál a DHM            0,- Kč
Nájemné            0,- Kč
Energie, vodné, stočné            0,- Kč
Provozní režie (telefonní poplatky, PHM)            0,- Kč
Opravy                                0,- Kč
Služby  (úhrada  prováděcí  projektové  dokumentace  včetně
položkového rozpočtu) 

  74.138,- Kč

Odpisy majetku            0,- Kč
Ostatní náklady              0,- Kč
Celkové výdaje z transparentního účtu   74.138,- Kč

Výdaje v roce 2018 celkem 251.289,- Kč
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Orgány spolku, lidé a kontakty

Nejvyšším  orgánem  spolku  je  členská  schůze,  která  se  schází  nejméně  jednou
ročně.

Předseda spolku je statutárním orgánem, zastupuje spolek ve všech věcech.

Společenské centrum Věžička Rybí, z. s. 

IČ:   04387317
Sídlo:   Rybí čp. 102, 742 65 Rybí
Číslo účtu:   2800891437/2010  
Číslo účtu k projektu „Otevřeno všem“:   2301368676/2010  

Předsedkyně spolku: Radka Honešová
Tel.:  +420 / 606 127 321

Emailová adresa:  info@vezickarybi.cz
Webové stránky:  www.vezickarybi.cz
Facebook: @  VezickaRybi
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Poděkování 

Děkujeme všem lidem, kteří podporují činnost spolku, zúčastňují se námi pořádaných
akcí.

Děkujeme Ing. Tomáši Macečkovi za spolupráci na zpracování projektu „Komunitní
centrum Věžička“ a organizování veřejné zakázky na dodavatele.

Děkujeme dárcům, kteří  nám pomáhají  finančními dary,  dobrou radou,  nebo také
dobrovolnou prací na údržbě Věžičky.

Děkujeme  všem  mediálním  partnerům  za  podporu  i  propagaci  našich  aktivit
v novinách i rozhlase.

Děkujeme obci za podporu a také za vstřícný přístup všech úředníků, se kterými
jsme se při svém jednání setkali.
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