2015
Výroční zpráva o činnosti

Centrum aktivního
odpočinku – Jezdecká
společnost Na Špičáku
Mikulovice 57, 431 51 Klášterec
nad Ohří

1. Základní údaje:





Právní forma:
Statutární zástupce
Sídlo:
Bankovní účty







IČ
DIČ
Telefon
Internet
E-mail

zapsaný spolek
Kateřina Stratinská
Mikulovice 57, 431 51 Klášterec nad Ohří
Raiffeisen bank 1712230001/5500
GE MB 164275780/0600
26592592
CZ 26592592 – neplátce DPH
732 762 789, 737 177 432
www.agrorelax.cz
info@agrorelax.cz

2. Zaměření činnosti
Smyslem existence a činnost sdružení je zejména organizování volnočasových aktivit, hlavně pro děti.
Svojí činností organizace pomáhá cílovým skupinám osob (děti a mládež) využít volný čas smysluplně,
v reálném prostředí venkovského statku. Členové se zapojují do všech činností statku, při tom
získávají základní pracovní návyky, jsou vedeni k zodpovědnosti za sebe a za svěřená zvířata. Jedná se
o kolektivní činnost. V rámci volnočasových aktivit jsou členové vedeni i k rozvíjení dalších
dovedností.
Dlouhodobě spolupracujeme s Výchovným ústavem v Místě, jejich svěřenci jsou též našimi klienty.
Přínosem pro ně je zejména možnost pobývat víkendy mimo prostory ústavu, také se do činnosti
statku zapojovat formou pracovní terapie.
Na statku jsou i dojné krávy. To nabízí možnost všem klientům nejen si domů odnést nebo na místě
ochutnat čerstvé syrové mléko, ale i na vlastní „ruce“ si zkusit, jak se mléko získává – dojí. Nově přibyl
i chov včel. Díky podpoře Ministerstva zemědělství v roce 2015 začal pracovat i včelařský kroužek,
také ve spolupráci s Výchovným ústavem v Místě. Byly pořízeny 2 včelíny, do nich dvacet úlů a 20
včelstev včetně potřebného vybavení.
Během prázdnin se uskutečnily letní dětské tábory „jako u babičky“. Organizovány byly 4 turnusy po
14-ti dnech, kdy jeden turnus je výlučně určen pro klienty Výchovného ústavu v Místě.
V roce 2015 byla schválena dotace na projekt „Environmentální výchova a osvěta prakticky na statku
Špičák u Kadaně v roce 2015“ z Národních dotací MZE. Přiznaná výše neinvestiční dotace 477 120 Kč,
čerpáno 475 700 Kč a 70 000 Kč investiční. Celkové výdaje projektu 801 219,15 Kč, z toho 121 539,27
Kč investiční a 679 679,88 Kč neinvestiční.

3. Členská základna
Počet registrovaných členů celkem

25

4. Organizační struktura
Členská základna

25 členů

Výkonný výbor

5 členů

Revizní komise

3 členové

Za právnickou osobu vystupuje navenek

předsedkyně Kateřina Stratinská
místopředsedkyně Hana Dufková

Poslední volba orgánů proběhla

30.4.2015

Přepočtený stav zaměstnanců

1,5

5. Účetnictví
Zabezpečuje organizace vlastními silami.

6. Hospodářská činnost
Organizace vykonává příležitostně hospodářskou činnost v rozsahu živnostenského oprávnění.
Poskytuje poradenské služby pro zemědělce. Hospodářskou činností získává finanční prostředky
pro zabezpečení hlavní činnosti.

7. Přijaté dary
V roce 2015 spolek přijal dary ve výši 65 tis. Kč a to od dárce Kateřina Stratinská ve výši 55 tis.
Kč a Břetislav Keprt ve výši 10 tis. Kč. Tyto dary byly použity na zabezpečení hlavní činnosti
organizace.

8. Členství v dalších organizacích
Spolek je členem MAS Sdružení Západní Krušnohoří,z.s., IČ 26999935.

9. Hlavní aktivity v roce 2015





Celoročně „kroužek“ – péče o koně, přístup na statek denně,
Kroužek Mladých včelaříků,
Aktivní výpomoc při pořádání Venkovských farmářských trhů formou dobrovolné práce,
Podpora veřejné sbírky KONTO Matýsek,





Dětský den na Špičáku, spojený s Venkovským farmářským trhem a Dnem otevřených
dveří na Špičáku dne 6. 6. 2015,
Čtyři turnusy letního dětského tábora (80 dětí, včetně mládeže z výchovného ústavu v
Místě),
Realizace projektu „Enviromentální výchova a vzdělávání na statku Špičák u Kadaně
v roce 2015“. Bylo kromě dalšího realizováno 6 víkendových workshopů se zaměřením
na environmentální vzdělávání.

10. Přijaté dotace v roce 2015
Na činnost (neinvestiční):




Město Kadaň
Ministerstvo zemědělství ČR
Úřad práce

5 000 Kč
477 120 Kč
31 451 Kč

Investiční:


Ministerstvo zemědělství

70 000 Kč

11. Výsledek hospodaření za rok 2015
Výsledek hospodaření je 23 100,10 Kč. Účetní uzávěrka je přílohou výroční zprávy.

v Mikulovicích dne 13. června 2016

Kateřina Stratinská
Předsedkyně VV

