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Výroční zpráva  2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 
2012 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 
108/2006 Sb. a Standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 
věcí.  

 

                                                       V Bruntále  2013 
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Obecně prospěšná společnost Bruntálská dílna Polárka o.p.s. zapsaná  v rejstříku 
obecně prospěšných společností, vedeného krajským soudem v Ostravě v oddíle O, 
vložka 317 a registrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako 
poskytovatel služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny identifikátor 
3032399. 
Předkládá v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., ve smyslu zásad zákona číslo 
108/2006 Sb. a standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 
věcí: 
 
Výroční zprávu za rok 2012 
Obsah 

� Statut obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 

� Usnesení správní rady a dozorčí rady 

� Zpráva o hospodaření 2012 

� Základní informace o Sociálně terapeutické dílně Polárka 

� Listina dárců a sponzorů 

 

Výroční zpráva předložena ředitelkou společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. paní 

Ing. Marcelou Kovářovou. 

Výroční zpráva schválena správní radou  Bruntálské dílny  Polárka o.p.s. ve složení : 

Jaroslava Hüblová , předsedkyně správní rady, 

Martina Hromadová, členka správní rady 

Zdeňka Hynková, členka správní rady 

 
Kontakty Bruntálská dílna Polárka o.p.s.  
telefon 554725255, www spmpbruntal.cz, Bankovní spojení 249109781/0300 
 
Ing. Marcela Kovářová  
mobil 721780099, polarka@spmpbruntal.cz, spmpbruntal@iol.cz 
 
Jaroslava Hüblová,  
mobil 777341079, jarhu@seznam.cz 
 
Výroční zpráva bude uložena ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě 
v oddíle O vložce 317 
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S T A T U T 

obecně prospěšné společnosti 

Bruntálská dílna Polárka  o.p.s. 

                                                                  

                                                                        

Preambule  

Bruntálská dílna Polárka  o.p.s. je samostatnou právnickou osobou s plnou 
právní subjektivitou. Byla založena podle § 4  zákona číslo 248/1995 Sb. O 
obecně prospěšných společnostech. Posláním společnosti Bruntálská dílna 
Polárka  o.p.s. je zejména poskytování sociálních služeb osobám s handicapem 
a pomoc jejich rodinám, opatrovníkům nebo asistentům ve smyslu zákona  
číslo 108 /2006 Sb. Statut společnosti Bruntálská dílna Polárka  o.p.s. plně 
respektuje Standardy kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR a navazuje na statut sociálně terapeutické dílny Polárka při 
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 
Okresní organizace SPMP ČR Bruntál, IČ44742177.  

                                                               

Článek I 

                                    Zakladatelé, název a sídlo společnosti  

Zakladatelé: 

1. Zakladateli společnosti jsou: 

Ing. Marcela Kovářová, bydliště: Okružní 443, 79351 Břidličná 

Věra Mozdřeňová, bydliště: Květná 22,79201 Bruntál 

Zakladatelé se podle paragrafu 4 zákona č.248/l995 Sb., o obecně prospěšných společnostech  
a o změně a doplnění některých zákonů, dohodli na založení obecně prospěšné společnosti 
podle této zakládací smlouvy.  

Jménem společnosti jedná navenek ředitelka společnosti Bruntálská dílna Polárka  o.p.s. 
Nebo jeden ze zakladatelů samostatně. Podepisování provádí tak, že podepisující připojí svůj 
podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti. 

2. Název zní:   Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 

(dále jen společnost) 

3. Sídlo společnosti: Nám. J.Žižky 39/2, 79201 Bruntál 
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Článek II 

                                                     Doba trvání společnosti  

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

                                                        

                                                                    Článek III 

                                                Druh poskytovaných služeb 

1. Společnost se zakládá za účelem poskytování těchto obecně prospěšných služeb: 

a) služby sociálně terapeutických dílen,  

b) kulturní, společenské a sportovní akce pro osoby s mentálním či menším tělesným 
handicapem nebo kombinovanými vadami a jejich  sourozencům, rodičům, opatrovníkům, 
asistentům a příznivcům, 

c) sociální poradenství v oblasti mentálního postižení, 

e) osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti mentálního postižení. 

2. Správní rada může  po předchozím  souhlasu zakladatelů rozhodnout o změně 
poskytovaných služeb, pokud veřejnost jejich poskytování požaduje. O rozšíření okruhu 
poskytovaných služeb rozhodne za předpokladu, že společnost má pro poskytnutí této služby 
potřebnou kapacitu. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po 
dobu delší než jeden rok zájem. 

 

                                                             Článek  IV  

                       Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb 

1. Služby společnosti jsou poskytovány osobám s mentálním či tělesným postižením, jejich 
rodinným příslušníkům a osobám, které se podílejí na péči o postižené. O poskytnutí této 
služby musí uchazeč požádat písemně  (osobně nebo prostřednictvím opatrovníka). O 
poskytnutí služby je s uchazečem uzavřena  písemná smlouva na dobu určitou.  

2. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí ředitele/ky  (a správní rady) 
poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na  jejich poskytování získány z dotací, 
grantů a darů fyzických nebo právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých 
druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené 
s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude  s ním 
seznámen každý uživatel služeb, jeho rodiče, opatrovník a asistent. 

3. Služby společnosti jsou poskytovány osobám s mentálním nebo menším tělesným 
handicapem, jejich rodinným příslušníkům a osobám, které se podílejí na péči. 

4. Účelem poskytování služeb není vytváření zisku. 
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Článek  V 

Správa a řízení  společnosti 

Orgány společnosti jsou : 

a) ředitel/ka  

b) správní rada 

c) dozorčí rada 

Článek VI 

Ředitel/ka společnosti 

1.  Ředitel/ka je statutárním orgánem společnosti Bruntálské dílny Polárka o.p.s., řídí činnost 
společnosti a jedná jejím jménem. 

2. Ředitel/ka nemůže být členem správní ani dozorčí rady, ale je oprávněn zúčastnit se 
jednání s hlasem poradním. 

3. Ředitele /ku jmenuje a odvolává správní rada se souhlasem zakladatelů. 

                                                                  Článek VII 

                                                                Správní rada 

1.  Základním úkolem správní rady je dohlížet na zachování účelu, k němuž byla společnost 
zřízena a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 

2. Správní rada má tři členy jmenované zakladateli. 

3. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství je možné. 

4. Do výlučné kompetence správní rady náleží: 

a) vydat status společnosti, v němž vymezí podrobněji vnitřní  organizační uspořádání 
společnosti a vztahy mezi orgány společnosti a rozhodovat o jeho změnách, 

b) se souhlasem zakladatelů rozhodovat o změně a rozsahu veřejně prospěšných služeb a 
podmínek za něž jsou  poskytovány, 

c) schvalovat rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní  závěrku a výroční zprávu společnosti, 

d) udělovat souhlas k prodeji nebo zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné 
společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší  jednoho roku, 

e)  jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho práci a stanovit výši jeho mzdy, 

f) rozhodovat o zřizování jednotlivých pracovišť společnosti, 

d) schvalovat předmět doplňkových činností, 
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h) rozhodovat o přiznání, výši a dalších podmínkách odměn poskytovaných členům správní 
rady, dozorčí rady a ředitele společnosti. 

5. Členové správní rady ze svého středu volí předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí 
zasedání správní rady. Předseda může pověřit jiného člena správní rady, aby jej zastoupil  
v řízení správní rady. 

6. Předseda svolává správní radu nejméně jednou do roka po dohodě s ředitelem společnosti. 

7. Správní rada je usnášeníschopná a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou svých členů. 
Při hlasování mají členové správní rady rovná hlasovací práva. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedajícího. 

8. Rozhodnutí správní rady nabývají platnosti podpisem usnesení správní rady jejím 
předsedou. 

9. Složení správní rady je následující: 

Věra Mozdřeňová,trvalým pobytem Bruntál, předsedkyně správní rady 

Martina Hromadová,trvalým pobytem Břidličná, členka správní rady 

Jaroslava Hüblová,trvalým pobytem Bruntál, členka správní rady 

                                                           

Článek VIII 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 

2. Dozorčí rada má tři členy jmenované zakladateli. Členové dozorčí rady ze svého středu volí 
předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady. 

3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. 

4. Dozorčí rada podává nejméně jedenkrát ročně zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti 
řediteli a správní radě společnosti. 

5. Složení dozorčí rady je následující: 

Zdeňka Daníšková, trvalým pobytem Bruntál, předsedkyně dozorčí rady 

Mgr. Jana Kaufová, trvalým pobytem Bruntál,členka dozorčí rady 

Jaroslav Janoušek, trvalým pobytem Rýmařov, člen dozorčí rady 
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Článek IX 

Zakladatelé 

1. Zakladatelé 

a) jmenují a odvolávají členy správní rady a dozorčí rady společnosti, 

b) v případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady, udělují souhlas ke zrušení 
společnosti, 

c) udělují souhlas ke změnám služeb zajišťovaných společností, 

d) udělují souhlas se jmenováním a odvoláním ředitele společnosti. 

2. Zakladatelé jsou povinni odvolat člena správní rady, pokud tento člen přestane splňovat 
podmínky  pro členství ve správní radě stanovené zákonem nebo opakovaně nebo závažným 
způsobem porušuje tuto zakládací smlouvu nebo statut společnosti. 

3. Zakladatelé nemají nárok na odměnu za výkon svých povinností. 

4. Zakladatel se může písemně vzdát svých práv dle této zakládací listiny ve prospěch 
druhého ze zakladatelů. 

 

Článek X 

Vklad společnosti 

1. Zakladatelé vkládají do společnosti vklad takto : 

Ing.Marcela Kovářová  5 000,-Kč 

2. Zakladatelka Ing. Marcela Kovářová složila vklad k rukám správce vkladu Věry 
Mozdřeňové. 

Správce vkladu převede složené prostředky na účet společnosti do 15ti dnů od jejího vzniku. 

                                                                      

Článek XI 

Výroční zpráva 

1. Výroční zprávu v členění podle zákona o obecně prospěšných společnostech předkládá 
ředitelka společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s.. 

2. Zveřejnění výroční zprávy po přezkoumání dozorčí radou a schválení správní radou , zajistí 
předseda správní rady do 30. června následujícího roku ve sbírce listin Krajského soudu 
v Ostravě. 

3. Výroční zpráva společnosti je veřejnosti také přístupná na internetu, portále Veřejné 
správy ČR. 
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Článek XII 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem 
č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění zákona 231/2010 Sb. 
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Zápis z prvního zasedání správní rady  společnosti  Bruntálská dílna Polárka  
o.p.s. dne 3.10.2011               

Přítomni : dle prezenční listiny 

Správní rada jmenovaná zakladateli  Bruntálské dílny Polárka Bruntál o.p.s. v zakládací 
smlouvě  ze dne 3.10.2011  se sešla v souladu se zákonem 248/1995 Sb. na svém prvním 
zasedání, aby zvolila ze svého středu předsedkyni správní rady, seznámila se se zakládací 
smlouvou a statutem společnosti, vzala na vědomí a jmenovala  statutárního zástupce 
ředitelku společnosti Ing. Marcelu Kovářovou. Tyto skutečnosti vyplývají  z novely zákona o 
obecně prospěšných společnostech. V souladu s citovaným zákonem se  zasedání zúčastnila 
také dozorčí rada. 

Správní rada přijala následující usnesení : 

1. Správní rada bere na vědomí  jmenování ředitelky  zakladateli a potvrzuje jmenování paní 
Ing.Marcely Kovářové ředitelkou společnosti Bruntálské dílny Polárka o.p.s.  

2. Správní rada bere na vědomí jmenování členů správní rady zakladateli a volbu 
předsedkyně správní rady. Členy jsou: Věra Mozdřeňová, Jaroslava Hüblová a Martina 
Hromadová. 

Členové správní rady zvolili  za svojí předsedkyni  Věru Mozdřeňovou. 

3. Správní rada bere na vědomí  jmenování členů dozorčí rady zakladateli společnosti 
Bruntálská dílna Polárka o.p.s. a volbu předsedkyně dozorčí rady. 

Zakladatelé společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. Ing.Marcela Kovářová a Věra 
Mozdřeňová jmenovaly v souladu s § 15 citovaného zákona do dozorčí rady Zdeňku 
Daníškovou, Mgr. Janu Kaufovou a Jaroslava Janouška. 

Dozorčí rada zvolila za svojí předsedkyni Zdeňku Daníškovou. 

 

V Bruntále 3.10.2011 

 

Věra Mozdřeňová 

Předsedkyně správní  rady 

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 

 

Na vědomí : Ing.Marcela Kovářová 
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Zápis z prvního zasedání dozorčí rady společnosti Bruntálská dílna Polárka 
o.p.s. dne 3.10.2011 

Přítomní : dle prezenční listiny 

Dozorčí rada jmenovaná zakladateli  Bruntálské dílny Polárka o.p.s. Ing. Marcelou Kovářovou 
a Věrou Mozdřeňovou v  zakladatelské listině  ze dne 3.10.2011, se sešla v souladu se zákonem 
č.248/1995 Sb. na svém první zasedání , aby zvolila ze svého středu předsedkyni dozorčí rady 
a vytýčila úkoly do dalšího období. Zasedání se uskutečnilo společně se správní radou. 
Dozorčí rada se seznámila se zakládací smlouvou a vzala na vědomí jmenování ředitelky 
společnosti Ing. Marcely Kovářové. 

Dozorčí rada přijala následující usnesení. 

1.Dozorčí rada, která byla jmenována ve složení 

Zdeňka Daníšková 

Mgr. Jana Kaufová 

Jaroslav Janoušek 

zvolila za svojí předsedkyni Zdeňku Daníškovou. 

2. Dozorčí rada byla seznámena s povinnostmi, které vyplývají z novely § 15 a novely  zákona 
číslo 248/1995 Sb. s tím, že připraví plán své činnosti do vydání výroční zprávy. 

 

V Bruntále 3.10.2011 

 

 

Zdeňka Daníšková 

Předsedkyně dozorčí rady 

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 
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Zápis z druhého zasedání správní rady  společnosti  Bruntálská dílna Polárka  
o.p.s. dne 1.10.2012               

Přítomni : dle prezenční listiny 

Správní rada jmenovaná zakladateli  Bruntálské dílny Polárka Bruntál o.p.s. v zakládací 
smlouvě  ze dne 3.10.2011  se sešla v souladu se zákonem 248/1995 Sb. na svém druhém 
zasedání , aby doplnila počet členů správní rady a zvolila předsedkyni správní rady. 
Zakladatel společnosti s tímto jednáním souhlasí. 

Správní rada přijala následující usnesení : 

1. Zakladatel Ing.Marcela Kovářová a správní rada  doplňuje  členku  správní rady paní 
Zdeňku Hynkovou, narozenou 21.6.1952 , bytem Bruntál.  Členy správní rady jsou : Jaroslava 
Hüblová , Martina Hromadová a Zdeňka Hynková. Důvodem je úmrtí paní Věry Mozdřeňové, 
předsedkyně správní rady a zakladatelky společnosti. 

Členové správní rady zvolili  za svojí předsedkyni  paní Jaroslavu Hüblovou . 

 

V Bruntále 1.10.2012 

                                                                                                                           

Ing.Marcela Kovářová                                                                                          Jaroslava Hüblová     

Zakladatel společnosti                                                                          Předsedkyně správní rady                                      
Bruntálská dílna Polárka o.p.s                                                          Bruntálská dílna Polárka o.p.s.       

 

Na vědomí : Ing.Marcela Kovářová, ředitelka o.p.s. 
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Zpráva o hospodaření za rok 2012 

Příjmy za rok 2012 činily   1 473 567,19 Kč 

Výdaje za rok 2012 činily  celkem 825 747,75 Kč 

Výsledek hospodaření za rok  2012 celkem 647 819,19 Kč 

 

Příjmy organizace celkem   1 473 567,19 Kč 

Tržby za vlastní výrobky     109 768,00 Kč 

Tržby za reklamu 42 000,00 Kč 

Úroky banka 1 097,19 Kč 

Příspěvek bazén 210,00 Kč 

Dary 97 786,00 Kč 

Dary věcné 2 300,00 Kč 

Sponzorské příspěvky 1 000,00 Kč 

Finanční příspěvky 625 500,00 Kč 

Mzdové příspěvky 26 400,00 Kč 

Dotace MSK 325 000,00 Kč 

 

Výdaje organizace celkem   825 747,75 Kč 

Spotřebované nákupy     187 501,00 Kč 

Služby 246 091,75 Kč 

Osobní náklady 392 146,00 Kč 

 

K 31.12.2012 byla provedena  fyzická inventura hmotného i finančního majetku 
společnosti, ve všech položkách se fyzický stav rovnal stavu účetnímu. 

 

Sestavila k 31.12.2012 

Ing.Marcela Kovářová                     
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Pracovní rok v sociálně terapeutické dílně Polárka 

V Polárce uplynul osmý rok bohaté a kvalitní práce. Práce probíhaly v jednotlivých dílnách, 
dílně stolařské, výtvarné, keramické a tkalcovské. Záběr je velmi široký. Je to proto, že naši 
uživatelé ,  kterých je v dílnách denně až 24,  jsou již nároční  a náš pracovní tým se snaží 
plnit jejich přání. V dílnách jsme letos vyrobili mnoho pěkných výrobků, na kterých si naši 
uživatelé natrénovali pracovní dovednosti, osvojili si některé prvky sebeobsluhy,  hygieny a 
úklidu pracoviště. V terapiích,  kterými jsou muzikoterapie, dramaterapie, taneční terapie, 
hra na africké bubny djembe a dalších se pobavili a nacvičili mnoho pěkných vystoupení, 
kterých bylo v tomto roce opět celá řada. Uživatelé vystoupili na Plese SPMP,  Dnech země, 
Festivalu přátelství, Dnech města Bruntálu, vernisáži  na městskému úřadu, Mezině, 
Karnevalu v Karviné, Veletrhu zdraví, Koncertě v Buřince, Akademii, Festivalu Kytka, 
Jarmarku ve Dvorcích, Mikuláši v SPMP, vánočním jarmarku v Bruntále, v kostele u jesliček. 

Výrobky z dílen jsme prodávali na velikonočních a vánočních trzích v Bruntále, Keltských 
slavnostech v Morávce, Vrbně, Ostravě, Dvorcích, Mezině a Rázové, Břidličné, Osramu 

Uživatelé Polárky se rovněž zúčastnili soutěže dovedností  Šikovné ruce, kde se soutěžilo ve  
třech disciplínách a naši uživatelé obsadili  druhé místo. Zúčastnili se výtvarné soutěže 
v Polsku.  Uživatelé Polárky se zúčastnili různých sportovních závodů v rámci zařízení SPMP 
Moravskoslezského kraje a to Plaveckých závodů v Ostravě, kuželky v Ostravě, Krajské 
závody v Bruntále, Lehkoatletické závody v Bruntále, Petangue v Rýmařově, Bowlingu 
v Bruntále, Bowlingu v Ostravě, Boccie v Ostravě.  

Toto vše by ale nebylo možné bez denního usilovného hledání finančních prostředků u 
sponzorů, nadací, města, kraje, ministerstva. 

V letošním roce to bylo obzvlášť těžké, protože nejsme zapojeni v žádném projektu. 
Ministerstvo nám poslalo 325 000 Kč, kraj  a město Bruntál 217 000.  Ostatní finance nám 
věnovali sponzoři.  Další rok je rovněž velmi nejistý z hlediska financí, protože je velice 
mlhavý předpoklad, že vhodný projekt, do kterého bychom mohli vstoupit začne až od března 
2013. 

Proto si velice vážíme našich sponzorů, kteří nás letos sponzorovali. 

Listina dárců a sponzorů 2012 

Děkujeme sponzorům: 

Trade Expol s.r.o. Bednář Ostrava s.r.o. 
Moravskoslezský kraj MPSV 
Škoda Praha Invest a.s. Ing. Kohoutková Monika, MBA 
Ing. Palas Jaroslav Město Bruntál 
Město Vrbno Město Horní Benešov 
Město Břidličná Město Andělská Hora 
Obec Rázová Obec Zátor 
Obec Václavov Obec Dvorce 
VaK Bruntál SPMP ČR Praha o.s. 
Nadace OKD Ostrava Krajský výbor SPMP ČR Ostrava 
Ing. Rys Petr, MBA Martek Medical a.s. 
Opavská lesní a.s. ČSOB a.s  
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Česká spořitelna a.s. Váhala a.s. 
Ivo Vondrák Lubomír Schellong 
Durczoková Ivana Ing. Pradka Miroslav 
Schellong Norbert Ing. Vašica Tomáš 
Muras Ivo Česká pošta Michalík Jiří 
Kozub Pavel Blahuta Vladimír 
PhDr. Dostál Pavel Mgr. Rychlík Daniel 
MUDr. Roman Gregor Moder Jan 
Michalík Alfréd Zalesaková Ivana 
Ph.D. Vlček Pavel Ing. Klimšová Anna 
Brano Group a.s. Leo Nevřela 
Knejzlik Karel Lenco Libor 
Ing. Buryová Hana Mgr. Palková Hana 
Ing. Tomáš Kotyza MUDr. Karel Dostalik 
Novák Miroslav Ing. Lebiedzik Marian 
JUDr. Wroblowská Marta Heller Jan 
Ing. Mrhac Pavel Ing. Šafarčík Břetislav 
Nováčková Hana Jedlička Vladimír 
Osram Bruntál O2 
A dalším  
 
  
Všem patří obrovský dík. 

 

 

 

Výroční zprávu schválila správní rada  a přezkoumala dozorčí rada společnosti 
Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 

 

 

 

 
 
 

 
Zpracovala:       Ing. Marcela Kovářová 
                             ředitelka společnosti  
                      Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 
 
V Bruntále 3/2013 


