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Úvodní slovo

V roce 2012 jsme byli nuceni opustit dvě třídy ve škole, 

kde bylo zřízeno další oddělení mateřské školy. Získali 

jsme však krásné, větší prostory na bývalé rychtě 

nedaleko klecanského náměstí. Umožnilo nám to rozšířit 

naši nabídku aktivit pro rodiče, děti i seniory, na které 

jsme dosud neměli místo. Pravý Hradec podpořilo Město 

Klecany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, nadační 

fond Veselý senior a několik soukromých dárců. 

Zdeňka Tomášová

předsedkyně sdružení Pravý Hradec

Úvodní slovo
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Novinky v roce 2012

V Klubu rodičů a dětí Klíček to byly tyto pravidelné aktivity:

• Dramatická výchova pro předškoláky

• Angličtina pro školáky

• Šachový kroužek

• Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí

• Gymnastická přípravka pro děti

• Atletické kroužky pro děti různých věkových skupin

• Kurzy a semináře pro lektorky

• Přednášky dětského psychologa

• Oslavy narozenin v Klíčku i v kasárnách

• Prázdninové příměstské tábory pro děti 

i English Summer Camps v Dolních kasárnách

• Školičku jsme rozšířili na všechny dny v týdnu

Kromě keramických dílen pokračují pravidelné kurzy:

• Sochařství a design

• Výtvarné techniky a příprava na SŠ a VŠ výtvarného 

zaměření

• Výtvarka pro děti 

• Keramika pro rodiče a prarodiče s dětmi

• Otevřený ateliér pro dospělé

„Ateliér Šoltysovi“ připravil z prací svých žáků výstavu 

PŘÍBĚH v Minigalerii v Odolena Vodě.

Keramická dílna bývá součástí mnoha dalších 

jednorázových akcí nejen sdružení Pravý Hradec, 

ale i kulturní komise Rady města Klecan. 

Novinky

Výtvarný Ateliér 

Šoltysovi
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Naše činnost v roce 2012

Naše sdružení spolupracovalo s kulturní komisí i při 

ostatních tradičních akcích, jako jsou jarmarky, masopust 

a slavnosti apod. 

Občanské sdružení Pravý Hradec dalo podnět k zahájení 

přípravy podkladů pro plán rozvoje areálu Dolních kasáren 

formou komunitního plánování. 

Spolupráce 
s městem

• Semináře bubnování na západoafrické bubny

• do Kutné Hory a přednášky o výtvarném umění s Bc. 

Klárou Adamovou 

• Klecany v pravěku a středověké Klecany s PhDr. 

Naděždou Profantovou

• provedení České mše vánoční v podání sboru Státní 

opery Praha

• Advent na Rychtě

• Power jóga

• Dětský karneval

• Mikulášská besídka

• Závody šlapacích aut

• ve spolupráci s kulturní komisí Rady v Odolena Vodě 

jsme uspořádali Jarní tvoření a Podzimní tvoření 

v závodním klubu Aero.

Akce 
pro veřejnost
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V Domě s pečovatelskou službou pokračují lekce kondičního 

cvičení seniorů na židlích, které vede seniorka z Klecan Anna 

Vacková. 

S obyvateli DPS jsme společně oslavili narozeniny, svátky, 

přišli jsme si s nimi posedět a popovídat před Vánoci, pozvali 

jsme studenty z hudebního gymnázia v Praze, kteří zahráli 

na fl étny, děti z klecanské ZUŠ uspořádaly malý koncert. 

Největší událostí však bylo divadelní představení dětí ze 

třetích tříd, které jsme pozvali do domova seniorů, protože 

oni nemají možnost přijít za dětmi do školy. 

Obyvatelé DPS vítají každou příležitost ke společnému 

setkání. 

Nové prostory na Rychtě jsme využili k rozšíření nabídky 

programu i pro ostatní seniory z Klecan. Začali jsme 

oblíbeným cvičením na židlích a přidali besedy nad 

zapomenutými pohledy na Klecany, vzpomínání na život 

v Klecanech před mnoha lety a besedy o výtvarném umění.

Senioři
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Naše činnost v roce 2012

Třetí nízkoprahovou akademii pod patronací klecanského 

bílého kosa jsme umístili do areálu bývalých kasáren. 

Záměrem bylo pozvat veřejnost do tohoto prostoru a zapojit 

ji do rozhodování o jeho dalším osudu. Mohlo by to být místo 

setkávání, sportu a odpočinku pro občany Klecan a okolí. 

Akademie měla podtitul Den pro kasárna. 

Pravidelně jsme přispívali do Klecanského zpravodaje a na 

webové stránky města informacemi o plánovaných akcích. 

O  akcích jsme veřejnost informovali plakáty, v místním 

rozhlasu i osobním pozváním.

Závěr 
školního roku

Propagace
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AK TIVA

PASIVA

Stav k prvnímu 

dni účetního období

číslo 

řádku

Stav k poslednímu 

dni účetního období

Ke dni 31. 12. 2012

IČ: 22673938

Pravý Hradec, o. s.

Do Klecánek 385

250 67 Klecany

Organizování kulturních a vzdělávacích akcí

Rozvaha
(Bilance)
ve zjednodušeném rozsahu
výčet položek:

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

a ve znění vyhlášky č. 400/2005 Sb.

(v celých tisících Kč)

podpisový záznam:

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 49 43

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 51 51

A.III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 4

A.IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -2 -8

B. Krátkodobý majetek celkem 6 98 123

B.I. Zásoby celkem 7 23 19

B.II. Pohledávky celkem 8 17

B.III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 9 39 96

B.IV. Jiná aktiva celkem 10 19 8

AKTIVA CELKEM 11 147 166

A. Vlastní zdroje cekem 12 19 26

A.I. Jmění celkem 13 82 12

A.II. Výsledek hospodaření celkem 14 -63 14

B. Cizí zdroje celkem 15 128 140

B.I. Rezervy celkem 16

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 17

B.III. Krátkodobé závazky celkem 18 101 93

B.IV. Jiná pasiva celkem 19 27 47

PASIVA CELKEM 20 147 166
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Hospodaření – příloha

číslo

řádku

Hlavní

činnost

Hospodářská

činnost Celkem

Ke dni 31.12. 2012

IČ: 22673938

Pravý Hradec, o. s.

Do Klecánek 385

250 67 Klecany

Organizování kulturních a vzdělávacích akcí

Výkaz 
zisku a ztráty

ve zjednodušeném rozsahu
výčet položek:

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

a ve znění vyhlášky č. 400/2005 Sb.

(v celých tisících Kč)

podpisový záznam:

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem 2 173 35 208

II. Služby celkem 3 480 19 499

III. Osobní náklady celkem 4 433 57 490

IV Daně a poplatky celkem 5

V. Ostatní náklady celkem 6 8 8

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem

7

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8

VIII. Daň z príjmu celkem 9

NÁKLADY CELKEM 10 1 094 111 1 205

B. Výnosy 11

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 706 143 849

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob 13

III. Aktivace celkem 14

IV. Ostatní výnosy celkem 15 29 29

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 

a opravných položek celkem

16 4 4

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 1 1

VII. vozní dotace celkem 18 336 336

VÝNOSY CELKEM 19 1 076 143 1 219

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 -18 32 14

D. Výsledek hospodarení po zdanení 21 -18 32 14
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Příloha k účetní závěrce za rok 2011 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, o. s. 

IČ: 22673938, Do Klecánek 385, 250 67 Klecany, občanské sdružení

Statutární orgán Statutárním orgánem sdružení je předsedkyně – Zdeňka Tomášová 

Poslání účetní jednotky

Základní cíle sdružení

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 Klecan.

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 fi nančních prostředků k pokrytí 

nákladů hlavních činností. Jedná se o hlídání předškolních dětí a drobný 

doplňkový maloobchodní prodej. Sdružení si na tuto činnost zařídilo v roce 

2011 živnostenské oprávnění.

b)

Zakládající členové

Zakládajícími členy sdružení 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
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Hospodaření – příloha

Bod Položka Text

c)

Účetní období Kalendářní rok

Účetní metody

Účetní jednotka vede podvojné účetnictví ve zkráceném rozsahu. Účetnictví 

je vedeno na počítači dle platné metodiky pro neziskové organizace. Účetní 

doklady jsou po skončení účetního období uloženy u předsedkyně sdružení. 

Finanční dary a provozní dotace a příspěvky jsou účtovány do výnosů až 

v okamžiku jejich použití. Použití daňové úspory dle § 20, odst. 7) je sledováno 

na podrozvahovém účtě. Na podrozvahovém účtě je také evidován drobný 

dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3.000,- do 40.000,- Kč.

g) Splatné závazky vůči SR
Účetní jednotka nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo 

zdravotního pojištění ani žádné závazky vůči FÚ z titulu daní.

l) Výsledek hospodaření Účetní jednotka dosáhla k 31.12.2012 účetního zisku 14 tis. Kč.  

m) Zaměstnanci

Účetní jedotka neměla zaměstnance v pracovním poměru. Byly uzavřeny 2 

dohody o pracovní činnosti s hlavními organizátorkami akcí (z toho jedna 

statutární zástupce) v rozsahu do 0,5 měsíčního úvazku. Dále bylo v průběhu 

roku uzavřeno cca 33 dohod o pracovní činnosti malého rozsahu nebo dohod 

o provedení práce. Mzdová evidence je vedena na počítači.

r)
Způsob zjištění základu 

daně z příjmů

V průběhu účetního období jsou náklady a výnosy účtovány na jednotlivá 

střediska (organizační jednotky) a činnosti (projekty). Pro účely stanovení 

daňového základu jsou aktivity účetní jednotky rozděleny do dílčích činností. 

Ztráta režijního střediska je v rámci účetní závěrky (mimoúčetně) rozdělena 

na jednotlivé činnosti v poměru k přímým nákladům těchto dílčích činností. 

Předmětem daně z příjmů jsou pouze hlavní činnosti ziskové a zisk z vedlejší 

hospodářské činnosti. Takto stanovený daňový základ činil 118.688,- Kč. 

Hospodářská jednotka uplatnila za rok 2012 možnost snížení daňového 

základu dle § 20, odst.7) o celou část daňového základu. Daňová úspora za 

rok 2012 činí 22.420,- Kč. Tato úspora bude využita v následujícím období 

k fi nancování hlavní činnosti sdružení.

Daňová úspora za rok 2011 ve výši 3.990,- Kč byla celá využita v roce 

2012 na pokrytí nákladů hlavní neziskové činnosti.

u) Přijaté dary, dotace

Přijaté dary: účetní jednotka v roce 2012 získala celkem 25.721,- Kč jako 

fi nanční dary. Dále obdržela věcné dary v hodnotě 1.000,- a dar služby 

v hodnotě 128 tis.Kč (koncert realizovaný profesionálnmi umělci). 

Podrobný přehled darů je uveden v daňovém přiznání k dani darovací 

za rok 2012.

Obdržené dotace a příspěvky: od MÚ Klecany příspěvek ve výši 221.604,- Kč 

na provozní výdaje, od MPSV ČR dotaci ze státního rozpočtu ve výši 114.620,- 

Kč. Všechny tyto příspěvky byly plně využity a poskytovatelům vyúčtovány.

V klecanech dne: 20. 2. 2013 podpisový záznam:

Zdeňka Tomášová (předsedkyně sdružení)



Pravý Hradec, o. s.

Do Klecánek 385

250 67 Klecany

Zdeňka Tomášová 

předsedkyně Pravého Hradce

tel.: +420 723 734 994

e-mail: info@pravy-hradec.cz

Zdeňka Tomášová, 

Pavla Křemenová, 

Mgr. Alena Václavíková 

Ing. Renata Kunclová

tel.: +420 737 650 343

e-mail: kunclova.r@seznam.cz

22673938

MVČR, č.j. VS/1-1/69132/07-R

www.pravy-hradec.cz

Městu Klecany, Ministerstvu práce a sociálních věcí, 

nadačnímu fondu Veselý senior a soukromým dárcům.

Kontakty:

Adresa:

Statutární orgán:

Výbor sdružení:

Ekonom:

IČO:

Registrace:

Web:

Za podporu v roce 2012 děkujeme:

Zdeňka Tomášová

Ing. Renata Kunclová

Jakub Jelínek

www.creativeheroes.cz

Zprávu vypracovala:

Grafická úprava:




