
Příloha k účetní závěrce za rok 2016 dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Body dle § 30, odst. 1, pro které nemá účetní jednotka náplň, nejsou uvedeny 

 

Bod Položka Text 

a) 

Název, sídlo, IČ a právní 
forma účetní jednotky Pravý Hradec, z.s., Do Klecánek 385, 250 67 Klecany, IČ: 22673938, 

spolek 

Statutární orgán Statutárním orgánem spolku je předsedkyně - Zdeňka Tomášová 

Poslání účetní jednotky 

Základní cíle spolku 

Usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, vzdělávání a zachovávání 
kulturních tradic města Klecany a jeho okolí. 

Vytvořit prostor pro setkávání občanů všech věkových kategorií. 

Propagovat a prosazovat principy občanské společnosti a trvale 
udržitelného způsobu života a rozvoje města Klecany. 

Napomáhat k integraci znevýhodněných skupin občanů do 
společnosti i k jejich osobnostnímu rozvoji včetně přípravy na budoucí 
povolání. 

  

Hlavní činnosti 

Organizovat ochotnická divadelní představení a koncerty, kde jako 
účinkující budou především obyvatelé města Klecany. 

Organizování přednášek, masopustů, jarmarků a dalších oslav 
vztahujících se k významným událostem a výročím města. 

Organizování výchovných a relaxačních programů pro občany Klecan 
a okolí: vzdělávací kurzy a kroužky pro děti, dospělé i seniory 
(hudební výchova, výtvarná výchova, výuka jazyků, ochrana životního 
prostředí, ekologie apod.). 

Ve spolupráci s MÚ Klecany zvelebování a okrašlování města Klecany 
a snaha o všestranný rozvoj města. 

  

Vedlejší hospodářská činnost 

Jediným účelem vedlejší činnosti je získávání finančních prostředků k 
pokrytí nákladů hlavní činnosti. Jedná se o hlídání předškolních dětí a 
drobný doplňkový maloobchodní prodej. Na tuto činnost má spolek 
zřízeno od roku 2011 živnostenské oprávnění. 

b) 

Zakládající členové 
Zakládajícími členy spolku jsou: Zdeňka Tomášová, Alena Václavíková, 

Renata Kunclová, Blanka Laurychová a Eva Stanislavová. Nebyly 
složeny žádné základní vklady do vlastního jmění 

Registrace 

Ministerstvo vnitra ČR dne 25.10.2007, č.j.: VS/1-1/69132/07-R jako 
občanské sdružení, které je ve smyslu nového občanského zákona 

považováno za spolek. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 18226. 

c) Účetní období Kalendářní rok 


